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Skammstafanir
þingdm. = þingdeildarmaður.
Alþ. = alþingi.
þingsál.
= þingsályktun.
alþm. = alþingismaður.
þm. = þingmaður.
alþt. = alþingistiðindi.
þm. Árn. = þingmaður Arnesinga.
aths. = athugasemd.
þm. A.-Sk. = þingmaður Austur-Skaftatkv. = atkvæði.
fellinga.
atkvgr. = atkvæðagreiðsla.
breyt.till. eða brtill. eða brt. = breyt- þm. Borgf. = þingmaður Borgfirðinga.
þm. Barðstr. = þingmaður Barðstrendingartillaga.
inga.
breyt.uppást. = breytingaruppástunga.
þm.
Dal. = þingmaður Dalamanna.
Ed. = efri deild.
þm. Eyf. = þingmaður Eyfirðinga.
e. hlj. eða e. h. = einu hljóði.
þm. G.-K. = þingmaður Gullbringu- og
flutnm. eða flm. = flutningsmaður.
form. = formaður.
Kjósarsýslu.
þm.
Húnv. = þingmaður Húnvetninga.
framsm. eða frsm. = framsögumaður.
þm. ísf. = þingmaður Isfirðinga.
frumv. eða frv. = frumvarp.
gr. = grein.
þm. Mýr. = þingmaður Mýramanna.
h. eða háttv. = háttvirtur eða hinn þm. N.-Múl. = þingmaður Nórður-Múlasýslu.
háttvirti.
þm. N.-Þing. = þingmaður Norður-Þinghæstv. = hæstvirtur.
eyarsýslu.
kgk. = konungkjörinn.
þm. Rangv. = þingmaður Rangvellinga.
1. = lög (laga)
þm. Rvk. = þingmaður Reykvikinga.
lagafrv. eða lfrv. = lagafrumvarp.
landsh. eða ldsh. eða lh. = landshöfðingi. þm. Skagf. = þingmaður Skagfirðinga.
þm. S.-Múl. = þingmaður Suður-MúlaNd. = neðri deild.
skrif. = skrifari.
sýslu.
st. f. = staðinn fyrir.
þm. Snæf. = þingmaður Snæfellinga.
stfl. = stafliður.
þm. Strand. = þingmaður Strandasýslu.
samþ. eða sþ. = saraþykt.
þm. S.-Þing. = þingmaður Suður-Þingtill. = tillaga.
eyarsýslu.
t. = til.
þm. Vestm. = þingmaður Vestmannatl. = töluliður.
eyasýslu.
þm. V. Sk. = þingmaður Vestur-Skaftaumr. = umræða.
fellssýslu.
uppást. = uppástunga.
uppástm. = uppástungumaður.
þskj. eða þgskj. = þingskjal.
þingd. eða þd. = þingdeild.
Þessar skammstafanir tákna og < Hn i fleiriölu og i öllum beygingarföllum,
og eins með dkveðna greininum.

FYRSTI FUNDUR, laugardag I. júlí.
Eftir að hið sameinaða alþingi hafði
lokið störfum sinum samkvæmt fyrirmælum þingskapanna, settist neðri deild
að i þingsal neðri deildar og tók til
starfa.
Þessir þingmenn áttu sæti í deildinui
og voru allir komnir:
1. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þing.
2. Björn Sigfússon, 1. þm. Húnv.
3. Einar Jónsson, 1. þm. N.-Múl.
4. Eirikur Gislason, þm. Snæf.
5. Guðjón Guðlaugsson, þm. Strand
6. Guðlaugur Guðmundsson, þm. V.-Sk.
7. Halldór Daníelsson, þm. Mýr.
8. Jens Pálsson, þm. Dal.
9. Jón Jensson, þm. Rvik.
10. Jón Jónsson, þm. A. Sk.
11. Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.
12. Jón Þórarinsson, 2. þm. G.-K.
13. Klemens Jónsson, 1. þm. Eyf.
14. Ólafur Briem, 1. þm. þm. Skagf.
15. Pétur Jónsson, þm. S.-Þing.
16. Sighvatur Árnason, 1. þm. Rangv.
17. Sigurður Gunnarsson, 1. þm. S. Múl.
18. Skúli Thoroddsen, 2. þm. ísf.
19. Tryggvi Gunnarsson, 1. þm. Árn.
20. Valtýr Guðmundsson, þm. Vestm.
21. Þórður Guðmundsson, 2. þm Rangv.
22. Þórður Thoroddsen, 1. þm. G.-K.
23. Þórhallur Bjarnarson, þm. Borgf.
24. Þorlákur Guðmundsson, 2. þm. Árn.
Samkvæmt áskorun landshöfðingja
Alþ.tið. B. 1899.

gekk þá elzti þm. deildarinnar, Sighv.
Arnason, 1. þm. Rangv., til forsetasætis
og stýrði hann kosning forseta, og
kvaddi sér til aðstoðar Einar Jónsson,
1. þm. Norður-Múlasýslu, og Klemens
Jónsson, 1. þm. Eyjafjarðarsýslu.
Forsetakosning féll þannig, að lektor
Þórhallur Bjarnarson, þingm. Borgfirðinga, var kosinn með 12 atkvæðum.
Sigurður Gunnarsson, 1. þingm. SuðurMúlasýslu, fekk 11 atkv.
Þvl næst var kosinn varaforseti,
Jón Jensson, þingm. Reykvíkinga, með
12 atkvæðum; Tryggvi Gunnarsson,
1. þm. Árnesinga, fekk 9 atkvæði.
Skrifarar voru kosnir Einar Jónsson,
1. þm. Norður-Múlasýslu, með 22 atkv.,
og Klemens Jónsson, 1. þra. Eyfirðinga
með 13 atkv. Guðlaugur Guðmundsson,
þm. Vestur-Skaftfellinga, fekk 9 atkv.

ANNAR FUNDUR, mánudag 3. júlí,
kl. 12 á hád. Allir á fundi.
Forseti gat þess, að skrifstofustjóri
væri ráðinn cand. theol. Steingrlmur
Johnsen, og skrifarar á skrifstofunni
landshöfðingjaskrifari Brynjólfur Þorláksson og cand. phil. Pétur Hjaltested,
og skrifarar hér i deildinni cand. theol.
Jóhannes Sigfússon og amtsskrifari
Hjálmar Sigurðsson.
Landshöfðingi lagði fram af hendi
1* (26. júll).
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stjórnarinnar þessi lagafruravörp, er
siðan var útbýtt meðal þingdeildarmanna:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árin 1900—
1901.
2. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin
1898—99.
3. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir 1896—97.
4. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin
1896 og 1897.
5. Frv. til laga um skipun læknahéraða á íslandi o. fl.
6. Frv. til laga um brú og ferju á
Lagarfljóti.
7. Frv. til laga um viðauka við lög
13. apríl i 894 um vegi.
8. Frv. til laga um afhending lóðar
til vitabyggingar o. fl.
Þá lét forseti útbýta ráðgjafabréfi
viðvfkjandi boðskap konungs til alþingis
(5. tbl. Stjórnartíðindanna 1899, B deild).

Breyting
á yíirsetnkvennalögunum
FRUMVARP til laga um breytingá yfirsetukvennalögum 17. des.br. 1875 (C.
23); 1. umr., 5. júlf.
Flutningsmaður (Þórður Guðmundssoriy.
Þótt mál þetta kæmi til umræðu hér á
þingi 1897, og sætti þá þeim forlögum
að vera felt, þá hef eg eigi að slður
ásamt öðrum háttv. þingdm. (Þorl. G.)
leyft mérað bera nú fram fyrirh.deild
frumv. í lika átt.
Öllum er það kunnugt, að það eru
ekki svo lítil laun, sem þessum flokki
embætjismanna landsins — að eg komist svo að orði — eru greidd; sömuleiðis
er mönnum það kunnugt, að þau eru
greidd úr sýslusjóði. En nú vita menn,
að sívaxandi fara bæði álögur á sýslusjóðina og peningavandræði manna.
Af þessum ástæðum hafa komið fram
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almennar raddir um, að færa laun yfirsetukvenna yfir á landssjóð. Eg veit,
að það má færa þá mótbáru gegn því,
að litið sé unnið við þetta, þvi að það
séu þó landsmenn, sem verði að borga
i landssjóðiun. En þar er þó þess að
gæta, að það reynist hægra, að ná inn
þeim gjöldum, sem í landssjóð eiga að
ganga, en sýslusjóðsgjöldum.
Það er
komið svo, að það leiðir því nær til
vandræða, að ná inn öllu því fé, sem
í sýslusjóð á að ganga; þaö væri því
æskilegt, að þessu gjaldi yrði af þeim
létt.
Það virðist ekki heldur nema
eðlilegt, að landssjóður taki það að sér,
með þvi að hér er um gjald að ræða,
sem hlutfallslega snertir svipað land
alt, og er næsta liks eðlis, eins og laun
læknanna, sera, eins og kunnugt er, eru
greidd úr landssjóði.
Mál þetta mun ekki margbrotnara
en svo, að varla gjörist þess brýn
nauðsyn, að nefnd sé skipuð í þvi; vil
eg þvi að eins óska, að það fái að
ganga til 2. umræðu.
ATKV.GR.: Máiinu vísað til 2. umr.
með 15 : 5 atkv.
Önnur umræða, 7. júlí.
Einar Jónsson: Eg get ekki annað
en verið á móti frv. þessu eða breytingum þeim, sem hér er farið frara á,
því eg álít ekki rétt, að leggja þær
fjárgreiðslur á landssjóð, sem eftir eðli
sínu heyra til hinum einstöku héruðum,
og ekki rétt að iþyngja landssjóði með
þeim gjöldum, sem honum ættu að vera
óviðkomandi. Þess er og að gæta, að
þó að þessum gjöldum yrði komið á
landssjóð, þá sleppa landsmenn auðvitað ekki við að gjalda þau til hans. Breytingin verður að eius sú, að menn verða
á einhvern hátt að greiða honumgjaldið i peningum, en gætu greitt það með
innskriftum til kaupmanna, ef i sýslusjóð ætti að greiða, og komið þannig að
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greiðslu 1 vörura óbeinlfnis. Það er eins
og kunnugt er, að sýslumenn sýna oft
þá lipurð í viðskiftum við gjaldendur
til sýslusjóðanna, að þeir fá að greiða
gjöld sin i innskriftum í reikning sýslumanns hjá kaupmönnum, og svo getur
sýslumaður einnig
oft komið þvi
við, ef hann er lipur maður, að
greiða gjöld þau úr sýslusjóðunum,
er greiða skal til sýslubúa, 1 milliskriftum milli reikninga, og geta laun yfirsetukvenna stundura greiðst þannig. A
þennan hátt getur það þvi beinlinis orðið til þæginda fyrir gjaldeudur, að laun
yflrsetukvenna séu framvegis greidd úr
sýslusjóðum, eins og hingað til hefir átt sér stað. Eg v’ldi því óska, að
hætt yrði við frumv. þetta og að það
fengi ekki frekari framgang.
Þorldkur Guðmundsson: Oss flutnm.
frumv. þessa kemur það ekkert óvart,
þótt mótbárur komi frara gegn frumv.,
því við slíku má ætið búast, þótt um
gagnlegt nýmæli sé að ræða. Vér getum þó ekki gjört mikið úr mótbárum
h. 1. þm. N.-Múl. (E. J.), eða álitið ástæður hans á miklum rökum bygðar.
Það getur að sönnu verið, að ástand
manna á Áusturlandi sé þannig, að
menn eigi þ‘.r hægt með að greiða gjöld
i innskriftum til sýslusjóðanna, og að
gjaldheimtumenn taki það gilt; en því
er ekki að heilsa sunnan- og austanlands, því þar er efnahagur almennings
þannig, að fæstir eru svo efnum búnir, að þeir geti verið neitt aflagsfærir
úr reikningum sínum upp í greiðslur til
sýslusjóðanna, þar sem verzlunarskuldir manna eru svo miklar, að þeim veitir oft næsta örðugt að fá nauðsynjar
sinar. Vanalega mun þvf og þannig
varið, að hrepparnir geta ekki greitt
gjöld sín til sýslusjóðanna i innskriftum,
heldur verða að greiða þau í peningum,
og eru einmitt krafðir um þetta gjald i
peningum, og yflrsetukonur munu eiga
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fulla kröfu til að fá það greitt í peningum. En þó svo færi, að frumv. þetta
fengi ekki framgang á þessu þingi, þá
er það, að öllura líkindum, ekki annað
en tfmaspursmál þangað til það fær
framgang, að yfirsetukonum verði greidd
laun sín úr landssjóði, enda eru laun
yflrsetukvenna að eins ein grein af
læknalaunum, og er því eðlilegt, að þau
séu greidd úr landssjóði, eins og læknalaunin; og þó landssjóður hafi i raörg
horn að lita, þá stendur haun þó betur
að vfgi með greiðslur en einstakir raenn
og sýslufélög og fær margar tekjur vlðsvegar að, enda mætti afla honum tekjur með því að leggja toll á ýmsar óþarflegar og skaðlegar vörur, sem fluttar eru til landsins og eru til einkis
annars en eyða fé fáviss og glysgjarns
almennings, og skaðlegar fyrir heilsu
og lff manna.
Landshöfðingi: Eg verð aðtakaundir með h. 1. þm. N.-Múl (E. J.), að eg
álít frumv. þetta óheppilegt, og betur
farið, að það fari ekki lengra en komið
er, og að þvi verði ekki vfsað til 3.
umr. Eger algjörlega mótfallinn stefnu
þeirri, sem kernur fram í máli þessu,
að vilja flytja þau gjöld yfir á landssjóð, sem eftir eðli sinu og gildandi lögum eru sveitamálefni og eiga þá að
greiðast úr sveitasjóðunum. Það er nú
þegar búið að koma ýmsum gjöldum af
jafnaðarsjóðunum yfir á landssjóð, og nú
á sami rekspölurinn að byrja með þvf
að demba gjöldum sýslusjóðanna yfir á
landssjóðinn líka. En að hér sé um sveitastjórnarmál að ræða, sést ljóslega bæði
af tilsk. um sveitastjórn á íslandi 4. maí
1872, og líkaaf yfirsetukvennalögunum
frá 17. des. 1875. Eg verð að telja
hættulegt og viðsjárvert, að demba nýum
og nýum gjöldum á landssjóð. Eg tala
hér ekki um gjöld þau, sem greidd eru l
eitt skifti fyrir öll, svo sem þegar Jands-
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sjóður hleypur undir bagga með sýslusjóð til framkvæmdar vegabótum, sem
sýslusjóður er ekki fær um af eigin
ramleik. Slík útgjöld koma ekki fyrir
nema einu sinni, en hér er um gjald
að ræða, sem á að greiða á ári hverju,
og er slfkt varhugavert, hvar lendir á
endanum, þar sem jafnframt koma stöðugt fram tillögur um, að klipa aftekjum landssjóðs. Og gjald þetta erheldur ekkert smáræði, sem hér er um að
ræða. Nú sem stendur munu vera að
minsta kosti nokkuð á þriðja hundrað
yfirsetukonur, því þegar yfirsetukvennaumdæmin voru stofnuð fyrst, voru þau
160, en þeim hefir verið talsvert fjölgað siðan, svo nú munu vera töluvert á
3. hundrað yfirsetukonur, og yrði frv.
þetta að lögum, væri það því sama sem
fast tillag úr landssjóði um löOOO kr.
væri greitt árlega til sýslusjóðanna, og
verð eg að segja, að munar þó minna
sé.
Enn er eitt atriði, sem gjörir uppást.
þessa allsendis óaðgengilega Eftir yfirsetukvennalögunum eiga amtsráðin að
ákveða tölu yfirsetukvennaumdæmanna
i sýslu hverri eftir tillögum sýslunefnda,
eða með öðrum orðum, að sveitastjórnirnar fá að ákveða, hvað mikið fé landssjóður á að greiða til yfirsetukvenna
árlega, en þingið hefir ekkert atkvæði
i þvi máli, úr því það í eitt skifti fyrir
öll hefir ákveðið, að laun yfirsetukvenna
skuli greidd úr landssjóði. Þegar svo
væri komið, er eg hræddur um, að yfirsetukvennaumdæmunum færu, töluvert
að fjölga. Því það sem til þessa hefir
valdið þvi, að þau hafa ekki fjölgað
miklu meira, er það, að laun yfirsetukvenna eru greidd úr sýslusjóði, en þegar landssjóður ætti að borga, er eg
hræddur um að sýslunefndir hikuðu ekki
við að fjölga umdæmunum, ef til vill,
fram úr öllu hófi.
Eg verð þvi að vera algjörlega mót-
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fallinn frumv. þessn, og þótt 2. þm. Arn.
(Þorl. 0.) hóti því, að frumv. þetta skuli
koma þing eftir þing, og spái þvf, að
ekki líði á löngu áður það verður samþykt, þá er hann ekki svo spámannlega
vaxinn, að hann geti sagt slikt fyrir með
nokkurri vissu. Eg skal geta þess, að
þegar lögin frá 17. des. 1875 voru fyrir þinginu f fyrsta sinni, kom einn þm.
með sömu uppást., um að laun yfirsetukvenna væru greidd úr landssjóði, og
það var einroitt þm. úr sama kjördæmi
og nú, nefnil. Rangárvallasýslu, en þá
var uppást. feld með yfirgnæfandi atkvæðafjölda í Ed., og enginn hreyfðivið
henni í Nd. Síðan hefir uppást. þessi
legið í þaguargildi um 24 ár, og verði
hún feld nú aftur, tel eg meiri von þess,
að hún fái enn að hvíla sig um nokkur
ár, áður bryddir á henni á ný.
Flutningsmaður (Þórður Guðmundsson):
Eg hefi ekki miklu að bæta við ræðu
þá, er eg hélt við 1. umr. þessa máls.
Þar sem eg tók greinilega fram ástæðurnar fyrir því, að frumv. þetta væri
komið fram, og þar sem frumv. gekk
með miklu atkvæðamegni til 2. umr.,
vonast eg til, að mótbárur þær, er
komið hafafram viðþessa umræðu, muni
ekki breyta skoðun h. þingdeildarm.
Við 1. umr. sýndi eg ljóslega fram á,
af hvaða ástæðum frumv. væri komið
fram, og að áskoranir hefðu komið frá
mörgum þingmálafundum um að hreyfa
þessu raáli, og er þvf ekki áítæða til,
að endurtaka það. —
Mótmælura þeim, sem komu frá h. 1.
þm. N.-Múlas. (E. J.) hefir meðflytjandi
minn svarað að fullu og öllu; en hvað
ræðu hæstv. landsh. snertir, þá vil eg
ekki neita þvf, að hún hafi við rök að
styðjast, að þvi leyti, að fyrirkomulag
það, sem hér er farið fram á, verður
til þess, að íþyngja nokkuð landssjóði;
en eg hef lfka tekið fram, að þar sem
gjöldin bvila á landsmönnura, þá ætti
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það að vera undir þeim sjálfum komið,
hvort þeir vilja heldur greiða þau i
landssjóð eða sýslusjóð.
Þar sem hæstv. landsh. óttaðist það,
að syslunefndir mundu verða óhlifnar 1
þvi, að fjölga yfirsetukvennaumdæmum,
ef laun yfirsetukvenna væru borguð úr
landssjóði, þá verð eg að álita slikt
getsakir, sem hafi ekki við veruleg rök
að styðjast, því reynslan sýnir, að sýslu
nefndir eru vanar að vera fremur
sparar á fjárveitingar, og mundu því
ekki fremur vilja iþyngja landssjóði.
En væru yfirsetukvennaumdæmi of fá
i einhverri sýslu, þá álít eg það sannarlega nauðsynlegt, að þeim væri fjölgað,
þvi það má segja með fullum sanni,
að það varði líf og heilsu manna, að
hafa nægar og góðar yfirsetukonur,
ekki siður en hæstv. landsh. fórust orð
um daginn um læknana, þegar læknaskipunarmáliö var hér til umræðu.
Eg vona því, að ræða hæstv. landsh.
hafi ekki þau áhrif á háttv. þingd., að
hún breyti atkv. sínu, sem hún gaf
máli þessu við 1. umr.
ATKV.GR.: 1. gr. frumv. feld með
15 atkv. gegn 8, að viðhöfðu nafnakalli
og sögðu
jd:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Eirfkur Gíslason, Klemens Jónsson,
Guðl. Guðmundsson, Benidikt Sveinsson,
Halldór Daníelsson, Guðjón Guðlaugss.
J. Jónss., þm. A.-Sk. Jens Pálsson,
Sighvatur Arnason, Jón Jensson,
Þórður Guðmundss., Jón Jónss.,2.þm.Eyf.
Þorl. Guðmundsson. Jón Þórarinsson,
Olafur Briem,
Pétur Jóusson,
Sigurður Gunnarss.
Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.
Þórður Thoroddsen.
Tryggvi Gunnarsson greiddi eigi at-
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kvæði og var þvi talinn með meiri
hlutanum.
Frumv. var þar með fallið.

KJðrgeogi kvenna.
FRUMVARP til laga um kjörgengi
kvenna (C. 34); 1. umr., 8. júlf.
Flutningsmaður (Skúli Thoroddsen):
Þetta frumv. er að öllu leyti samhljóða
frumv. þvi, sem samþykt var á þinginu
1897, en sem stjórnin hefir þrisvar
sinnum synjað staðfestingar.
Þingið hefir því gert þetta mál að
sinu máli, og þar sem eg hefi áður
verið fiutningsmaður þessa máls, áleit
eg mér skylt, að bera það fram enn á
nýFinn eg ekki ástæðu til, að tala meira
fyrir málinu, þvf eg vona, að allur
þingheimur sé á því, að það eigi að fá
framgang.
Eg óska því að eins, að það fái að
ganga til 2. umr.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
með 18 samhlj. atkv.
Ö n n u r umr., 11. júlí.
ATKV.GR.: Frumv.greinin samþykt
með 13 samhlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 14 samhljóða atkv.
Þriðja umr., 13, júlí.
Landshöfðingi: H. flutnm. frv. þessa
(Sk. Th.) gat þess í ræðu sinni undir
umr. um annað mál í gær, að eg hefði
áður lýst því yfir, að eg væri ekki mótfallinn þessu frumv., en hefði þó lagt á
móti því við stjórnina. Eins og kunnugt er, var mál þetta fyrst samþykt á
þingi 1893. Að sönnu var það borið
upp árið 1891, en var þá kæft i nefnd
í Ed. Þegar frumv. var fyrir þinginu
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1893, raælti eg á raóti því i báðum deildum, og tók það sérstaklega fram, að mér
virtist það að eins vera tildur, úr því
engar raddir hefðu komiðfrá kvenfólkinu sjálfu um þau réttindi, sem hér er
farið fram á að veita, eða konur óskuðu eftir frekari pólitiskum réttindum.
Aftur á móti gat eg þess á þinginu 1895,
að eg væri ekki frumv. mótfallinn í
sjálfu sér, án þess þó að eg lofaði að
veita því meðmæli mfn við stjórnina,
eða að minsta kosti man eg ekki tilað
mér hafi farist þannig orð.
Hvað till. raínar við stjórnina í máli
þessu snertir, get eg vitnað i Stjórnartiðindin 1896, 15, bls. 236., að eg alls
eigi hef mælt á móti frumv. En eg
tók þar fram, að óskir hafi komið til
þingsins 1895 frá fjölda íslenzkra kvenna
um aukin pólitisk réttindi, sérstaklega
að því er snertir kjörgengi við þær
kosningar, sem ræðir um i frumv., ún
þess eg hafi haft frekari ummæli, heldur hef eg skotið þvi til stjórnarinnar,
hvernig hún færi með raálið, án þess
að leggja þar með eða móti.
Eg skal í þetta sinn taka það fram
um frumv. þetta, að eg er því alls ekki
mótfallinn, en mér finst það þýðingarlitið, og get eg þvi ekki lagt raeð því,
bæði af þvi að eg álit, að það sé ekki
til neins, þar sem stjórnin hefir tvisvar
neitað þvi um staðfesting, og hins vegar af þvi, að eg álit það til litilla bóta.
Eg held ýmsir h. þm. greiði atkv.
með frumv. fremur af vana, en þeir áliti, að það sé til verulegra bóta. Eg
álit, að það geti ekki gert skaða, en að
það geri ekki heldur neitt gott. Eg hef
viljað taka hér fram afstöðu mina i
þessu máli, og að mér finst það vera
tildur og ekkert annað, og sem engin
áhrif hafi hvorki til góðs né ills. En
vilji þingið halda áfram að samþykkja
frumv., þá verður það að vera þingsins
sök, þótt það viti fyrirfram, að það má
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ekki búast við að, frutnv. fái staðfestingu. Slikt verður að vera á þingsins valdi, en eg ætla ekki að blanda
raér í það.
Flutningsmaður (Skúli 1 horoddsen):
Eg álít ástæðulaust, að fara nokkuð að
þrátta um framkomu hæstv. landsh.
gagnvart frumv. þessu að undanförnu,
því að um hana má dæma bæði af
Stjórnartíðindunum og Alþingistfðindunum; skal eg þvi að eins geta þess, að
þar sem hæstv. landsh. gat þess, að
frumv. væri ekki til bóta, þá er bæði
eg og aðrir á annari skoðun en hann,
því vér lítum svo á, að bæði i sveitamálum og i pólitiskum málum væri
það til bóta, að kvenfólk fengi að fjalla
um þau, með þvi að kvenfólk hafi að
eðlisfari ýmsa þá eiginlegleika, sem
siður ber á hjá karlþjóðinni, og því sé
nauðsynlegt, að hvað bæti annað upp,
og hjálpist að i opinberum málum, sem
í öðru.
Eg hefi áður tekið það fram, þegar
rætt hefir verið um þetta mál, að það
mundi hafa mjög góð áhrif á meðferð
sveitaraála, að greindar og ráðsettar
konur i sveit, sem eru sjálfum sér ráðandi, t. d. ekkjur, ættu að fjalla um
fátækramál, sérstaklega að því er snertir
ráðstafanir um uppeldi og ffæðslu fátækra barna, þvf til þess eru konur
yfir höfuð betur, mun betur fallnar en
karlmenn; en í þessu máli, sem fleirum, höfum vér rekið oss á það, hve
óþægilegt það er fyrir oss, að ráðgjafi
íslands er jafnframt dórasmálaráðherra
í Danmörku; þvi að það, sem aðallega
mun hafa skapað máli þessu aldur hjá
stjórninni, er það, að ráðherrann mun
hafa óttast, að ef hann veitti Islaudi
meira frelsi í þessu efni en Danir hafa,
mundi honum verða slegið þvi i nasir,
að hann væri ekki sjálfura sér samkvæmur, þar sem hann stæði á móti því
1 Danmörku, sem hann styddi á Islandi;
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en þar sem málið um réttindi kvenna
er nú komiö á dagskrá í Danmörku, og
þar sem þar getur orðið stjórnarbreyting
á hverri stundu, og sú stjórn þá máske til valda komist, er lítur á mál
þetta alt öðrum augum en núverandi
stjórn, þá væri það mjög ilia farið, ef
þingið hafnaði nú frumv. þessu.
Eg finn svo ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta mál, en er þess fullviss,
að h. deild muni afgreiða málið frá sér
með miklum atkvæðafjölda, eins og hún
hefir áður gjört.
ATKVGR.: Frumv. samþ. í heild sinni
með 19 samhlj. atkv. og afgreitt til Ed.

Tngamál og tugavog.
FRUMVARP tii laga uin tugamál og
tugavog (C. 50); 1. umr.
Flutningsmaður (Jón Jensson): Þetta
frumv., sem eg og annar h. þm. (O. Brj
höfum leyft okkur að bera fram, er ekki
nú i fyrsta sinn hér fyrir h. deild, því
að það var einnig borið hér upp á þingi
1897; var þvi þá fremur vel tekið, en,
eins og eðlilegt var, varð það ekki leitt
til lykta, því að það var svo seint borið upp. Frumv. er nú í sama formiog
þá, og óbreytt að öðru leyti en því, að
fyrirsögninni hefir verið breytt eftir
bendingu, sem þá kom fram.
Aðalástæðan fyrir þvi, að við höfum
borið þetta frumv. fram, og mæiumst
til þess, að það fái framgang, er sú, að
vér erum þess vissir, eins og eg gjöri
ráð fyrir að aðrir séu, að mál þetta
muni fyr eða sfðar komast á.
Tugamálið mun nú vera komið á í
öllum löndum Norðurálfunnar, nema
Danmörku ogRússlandi; því má og vænta
þess, að það hljóti einnig að komast
bráðlega á á Islandi, og eg sé enga ástæðu fyrir oss Islendinga, að bíða eftir
Alþ.tið. B. 1899.
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þvi, að það komist á i Danmörku, og
vér höfum því meiri ástæðu til að hraða
oss að koma því á, sem verzlunarviðskifti vor eru engan veginn eingöngu
við Danmörku bundin, heldur og að miklum mun við þær þjóðir, sem þegar hafa
tekið upp tugamálið: Norðmenn ogEnglendinga. Lögleiðsla tugamálsins mundi
því verða til þess að greiða fyrir viðskiftunum við þjóðir þessar.
Það sem helzt kynni að vera á móti
því, að samþ. trumv. þetta, og það sem
helzt kynni að verða því til fyrirstöðu,
að það fengi konuuglega staðfestingu,
er þetta, sem eg drap á, að tugamál
hefir enn eigi verið lögleitt í Danmörku,
en það má búast við, að lög i þessa
átt verði samþykt þar þegar minst varir, og þá væri einmitt mjög heppilegt,
að frumv. þetta lægi þar fyrir sem lög
frá alþingi, er gætu náð staðfestingu
um leið og breytingin kæmist á í Danmörku. Og þótt svo færi nú, að Danir
semdu eigi lög um þetta á næsta tveggga
ára bili, þá sé eg ekki, hvaða ástæða
gæti verið fyrir stjórnina að synja lögleiðslu tugamálsins hér á landi; slikt
ætti í engu að geta komið í bága við
hagsmuni Dana. Skal eg svo ekki mæla
fleira fyrir frumv. þessu að sinni, en
vona að það fái að ganga til 2. umr.
Landshöfðingi: Eg get verið samþykkur h. flutnm. (J. Jenss.) í því, að
í sjálfu sér væri það æskilegt, að hið
franska tugamál og vog yrði lögleitt
hér á landi eins og orðið er i flestum
öðrum löndum Norðurálfunnar, en eg
er ekki samdóma um það, að neina
brýna nauðsyn beri til að hrapa að þvi
að lögleiða það þegar í stað. Eg álit
að það sé ekki hagkvæmt, að lögleiða
það hér, á meöan það er hvorki lögleitt í Danmörku né á Englandi, þeim
löndunum, sem vér höfum mest viðskifti
við.
Eg kannast nefnilega ekki við,
2 (29. júlí).

i
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að mál þetta og vog sé enn lögleitt í menn mína, sem nú hafa gjörst flutnEnglandi, þótt að eins sé leyft, að brúka ingsmenn frumv. þessa; það voru hin
það þar. Það gæti gjört töluverðan nýu nöfn á vogar- og málseiningum,
glundroða í viðskiftum vor og Dana, sem frumv. vill lögleiða. Ef vér ætlum
að hvor þjóðin hefði sína vog og sitt að fara að vikja frá fornri vog og máli
og leggja niður hin gömlu nöfn á því,
mál, hvort öðru ólikt.
Eitt er það, sem vantar í frumv. þetta, sem sum hafa haldist við alt frá því,
sem eitt út af fyrir sig mundi gjöra er land vort bygðist — ef vér ætlum
ómögulegt að staðfesta það, eins og að gjöra þetta, þá finst mér þó betur
það liggur fyrir. Það er nefnilega, eins við eiga, að velja í stað þeirra önnur
og það nú er orðað, óframkvæmilegt. góð og gild íslenzk nöfn, en eigi útleud,
Það er meiningarlaust, að skipa mönn- og eg hygg það heppilegast, að koma
um að nota tugavog og tugamál, án þessum nýu islenzku nöfnum inn í
þess að sjá þeim fyrir slíkum vogum meðvitund alþýðu þegar frá upphafi,
og málum; stjórnin hlýtur að hafa á jafnframt breytingunni.
reiðum höndum handa mönnura þessi
Eg veit að tillögur þær, sem eg kom
áhöld. Það er alls ekki gjört ráð íyrir með i þá átt, hafa sætt all-mikilli mótþvi í frumv., hvernig stjórnin eigi að spyrnu, og einhver Eyfirðiugur hefir
fara að þvi, að útvega handa oss nægar tekið sér fyrir hendur, að reyna að
birgðir af metramálum og tugavogum gera gys að þeim; segir hann, að torog mælikerum; slíkt gæti orðið örðugt velt muni að finna öllu óheppilegri orð
fyrir, þó ákvæði væru um það í frumv., en eg hafi valið. En því miður kemur
á meðan þetta mál og vog er ekki hann ekki með neitt annað í staðinn;
lögleitt i Danmörku, en hvernig sem á honum hefir ekki þóknast að láta í ljós
er litið, þurfa einhver ákvæði að vera hinn heppilega nafnaforða, sem kann
að hafa geymst i djúpi sálar hans, ef
um þetta atriði í frumvarpinu.
Eftir öllum atvikum get eg alls eigi þar hefur þá ekki alt verið galtómt.
búist við, að frumv. þetta mundi ná Eg mun vel treysta mér til að sýna,
staðfesting stjórnarinnar, þótt það yrði að nöfn min voru engu fráleitari né
óheppilegri en önnur slik nöfn, sem
samþykt hér á þingi.
Jón Jönsson, þm. A.-Sk.:
Hæstv. mynduð hafa verið í útlöndum, eða
landsh. hefir þegar tekið það fram, að tíðkast hafa að fornu fari; en ýmsum
frumv. þetta rouni ekki ná staðfesting kann í fijótu bragði að þykja þau óviðkonungs að þessu sinni, en þrátt fyrir kunnanlegri en útlend nöfn af sama
það getur verið ástæða til, að ræða tægi, sökum þess, að útlenda málið hylmálið nú; það getur orðið til að skýra ur frummerkinguna fyrir þeim. Eg
það og fiýta fyrir því siðar meir; þó tek það fram, að mér finst þinginu
vil eg ekki að svo stöddu stinga upp á, næsta óskylt, að löghelga útlend orð i
að nefnd sé skipuð í því, þótt eg áliti tungu vora; það verða nógir aðrir til
Eg skil
það að vfsu hagkvæmt, ef málið á að þess, þótt það gangi undan.
ganga lengra.
ekki í því, að brýn þörf sé fyrir oss,
Þegar málið var hér fyrir á siðasta að lögleiða hin útlendu nöfn á máli og
þingi og mér þá hlotnaðist að komast vog, þótt þau gangi all-víða um Norði nefnd þá, sem skipuð var i því, þá urálfu. íslenzkan er svo orðauðug og
var það eitt atriði, sem mér gat ekki svo vel fallin til að mynda ný orð, að
komið saman um við h. meðneíndar- það virðist allsendis óþarft fyrir oss,
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að grlpa til útlendu orðanna. Það getur enginn skaði verið, þótt íslenzku
nöfnin séu tekin upp og reynd; reynslan
fær þá að skera úr, við hvort menn
fella sig betur og hvort ber sigur úr
býtum, islenzku nöfnin eða hin útlendu.
Það er ekki eins dæmi, þótt vér tökum
upp íslenzk nöfn á tugamálinu og tugavoginni í stað binna útlendu; bæði
Hollendingar og Grikkir hafa gjört hið
sama, og þótt Grikkir sé smáþjóð, eru
þeir einhver helzta verzlunar- og siglingaþjóð i Austurheimi. Englendingar
og Rússar, tvær hinar stærstu þjóðir
heimsins, halda enn sinu gamla máli
og vog; ekki finst þeim bráð nauðsyn
á að breyta því, og í raun réttri ætti
oss ekki að vera vandara um en þeim,
að bíða enn um stund með breytinguna.
Eg tek það enn upp: eg held það verði
nógir til að taka upp útlend orð, þótt
þingið sneiði hjá því. Það getur verið,
að suinir telji það framfararaerki, að
taka upp útlend orð, sem víða eru tíðkuð,
en þá væri framfarirnar býsna-auðfengnar, þvi að þetta getur hver ónytjungurinn, og þótt ýmsir nýtir menn
kunni lika að eiga þátt í því, þá er
þeim það tii lítilla sæmdar, að spilla
tungunni, og það situr sfzt á þinginu,
sem á að vera vörður íslenzkrar tungu
og islenzks þjóðernis, að stuðla á nokkurn hátt að sliku.
Vér megum ekki vikja eitt strik —
eða, eins og h. flutningsm. frumv. þessa
kynni að vilja komast að orði, ekki
einn »millimetra« — frá þvi, að heiðra
og vernda forntungu vora, og aldrei leiðast til þess að löghelga útlend orð, þar
sem hjá því verður komist. Ræktarsemi við tungu vora og þjóðerni mun
aldrei standa í vegi fyrir framförum
vorum, heldur þvert á móti ræktarleysið við alt, sem fslenzkt er.
Eg vil að lokum skjóta því til h.
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fiutningsm. (J. Jenss. og Ól. Br.), hvort
þeim virðist ekki full ástæða til að taka
það til alvarlegrar íhugunar, að rétt
muni að setja íslenzk nöfn á vog og máli
i stað hinna útlendu í frv. þessu, hvort
sem það nú kynnu að verða nöfn þau,
sem eg hef stungið upp á, eða þá að
önnur kynnu að finnast, sem heppilegri
þættu.
Flutningsmaðttr (JónJensson): Hæstv.
landsh. gat þess í ræðu sinni, að frv.
þetta mundi ekki geta öðlast konunglega staðfestingu, þótt þaö yrði samþ.
hér á þingi, og færði hann nokkrar ástæður fyrir þvi, hvi svo mundi fara.
Skal eg nú leyfa mér að athuga dáIítið ástæður þessar og ræðu hæstv.
landsh. yfir höfuð. Hann gat þess, að
það væri ekki rétt hermt, að tugamál
væri lögleitt á Englandi. Eg get fallist á það, að þvi leyti að það er ekki
skylda að brúka það þar, en leyfilegt
er það þó, svo að því leyti er það al-,
veg rétt, sem eg tók fram áður, að tugamálið væri Iögleitt þar. Það gera ekki
heldur lög þessi stórum þýðingarminni,
þótt tugamálið sé ekki lögboðið á Englandi. Aðalatriðið er það, að Englendingar, sem við höfum svo mikil viðskifti við, þekkja tugamálið mikið betur en vort mál og vog, og er því miklu
greiðara að nota það i viðskiftum við
þá en vort mál.
Hæstv. landsh. sagði, að það eitt mundi
nægja til að verða málinu iil falls, áð
8tjórnin mundi ekki geta framkvæmt
lögin, kæmust þau á, vegna þess, að
því er mér skildist, að sú stofnun i
Danmörku, sem á að hafa umsjón með
vog og máli i ríkinu, hefði enga skyldu
til að skifta sér af tugamálinu og jaftivel eigi föng á þvi. Mér finst það sannarlega nokkuð hart, ef það ætti að verða
þvi til hindrunar, að vér gætum komið
á tugamáli hér á Islandi, ef þessi stofn2*
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un í Danmörku, sem einnig er skyld
að annast vog og mál að því er oss
snertir, — ef hún vill ekki eða getur ekki
annast þessa breytingu fyrir oss. En
þó nú svo væri, að þessi stofnun álitist
ekki skyldug að ljá oss stoð til þess að
koma breytingunni á, þá sé eg enga
ómöguleika fyrir stjórnina á því, að
vera sér annarsstaðar i útvegum með
hinar nýu vogir og mæla, sem vér
þurfum á að halda. Eg get ekki annað skilið en að danska stjórnin gæti
útvegað þetta hjá stjórn einhvers þess
ríkis, sem þegar heflr komið breytingunni á hjá sér.
Eg hafði einmitt hugsað rækilega um
það, hvort þetta atriði mundi geta orðið frumv. að falli, áður en bæstv. landsh.
benti á það, og hafði komist að þeirri
niðurstöðu, að slíkt mundi ekki geta átt
sér stað; raér finst það satt að segja
hrein hégómaástæða, að bregða slíku
fyrir sig, og eg skil ekki, hvað stjórninni á að geta gengið til þess, að setja
sig á móti lögleiðslu metramáls hér á
landi, ef það á annað borð er álitið
hagkvæmara en það, sem vér nú höfum.
Þótt hæstv. landsh. hafi tekið heidur
dauft í málið og gefið litlar vonir um,
að það muni fábyrhjá stjórninní, vona
eg eigi að síður, að hann gefi þvi meðmæli sín, ef það fer sem lög héðan frá
þíngi.
I frumv. er ekki sagt annað en að
konungur skipi nákvæmar fyrir um, að
lögin komist í framkvæmd, en það leiðir af sjálfu sér, að ef ráðstafanir stjórnarinnar hafa kostnað i för með sér, þá
verður sá kostnaður að greiðast af Islandsfé; vér þurfum ekki i þvi að vera
neinir beiningamenn Dana og eigum
ekki að vera það.
Hér verður hvort
sem er ekki um neina stórupphæð að
ræða.
Eg get ekki stilt mig um að benda
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á það, að það virðist koma dálitiö kynlega við, ef stjórnin færi að setja sig
mjög á móti frumv. þessu, þar sem hún
þó hefir sjálf við haft tugamálið hér á
landi, t. d. við mælingu á vegum; þetta
frumv. er því í fullu samræmi við fyrirskipanir stjórnarinnar, og raiðar að
því að koma þessum fyrirskipunum í
samræmi við mál vort að öðru leyti.
Það má beinlínis búast við því, að ef
það er stjórnin ein, sem notar tugamálið hér á landi, þá muni almenningur
lftt skilja f áteiknunum þeim, er hún
nú lætur gera á kílómetrasteina sína.
H. þm. A.-Sk. (J. J.) talaði um, að
hann kynni betur við, að nöfnin á máli
og vog væru innlend orð; og skal eg
gjarna játa, að slíkt væri æskilegt, ef
að eins tækist að finna heppileg orð og
jafnleiðbeinandi eins og hin útlendu þó
eru; en eg hef ekki getað séð, að nafnaval hans í hitt eð fyrra væri svo heppilegt eða praktiskt, að keppandi væri
eftir að lögleiða það.
Landshöfðingi: Utaforðum h. fiutnm.
(J. Jenss) skal eg taka það fram, að
það hafa nýlega farið fram bréfaskriftir milli mín og stjórnarinnar um það,
hvort tími væri kominn til að lögleiða
metramálið hér á landi, og endalyktirnar á bréfaskriftum þessum hafa orðið
þær, að stjórnin áleit, að það ekki væri
gjörlegt, að leggja fyrir þingið frumv. í
þessu efni, fyr en búið væri að lögleiða
metrakerfið i Danraörku. Eg get heldur ekki fallist á, að búið sé að lögleiða
tugamálið á Englandi. Eg veit að sönnu,
að það er leyft, en I praxis er notað
yard, en ekki metri, og enskt pund en
ekki kilogram, og um þetta sannfærðist eg, þegar eg var staddur á SkotIandi ekki alls fyrir löngu.
Til þess að frumv. þetta gæti fengið
framgang eða orðið framkvæmanlegt,
þyrfti stjórnin að hafa talsverðan undirbúning, þvi hún yrði að útvega justeraða
t
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tugavog og metramál handa öllum, sem
óskuðu þess, en nú er það heimtað af
kaupmönnum, að þeir hafi jústerað mál
og vog; því annars sæta þeir hegningu.
En þegar lögleiða á nýa vog og nýan
raæli, úíheimtir það töluverða fyrirhöfn
og heflr nokkurn kostnað í för með sér, þar
sem stjórnin er skyld til að hafa jústeraða
vog og mæli handa öllum, er æskja
þess.
Svo sem kunnugt er, áttu flest ríki
Norðurálfunnar og Ameríku fund með
séríParís árið 1872, eftir óskum frönsku
stjórnarinnar, til að gjöra ákvarðanir
um lögleiðslu metramálsins. Var þar
samþykt, að franska stjórnin skyldi hafa
til normalmeter og normalkilogram, sem
allir gætu farið eftir, og sem þau ríki,
er tóku þátt í fundinum, gætu fengið
eftirmynd af, til þess að láta smiða eftir jústerað mál og vog. Skömmu siðar
en þetta var, skipaði danska stjórnin
nefnd til að íhuga, hvort ekki ætti að
lögleiða metramálið í Danmörku, og
lagði nefndin til, að svo væri gjört. Síðan hefir stjórnin Jagt þetta mál tvisvar
sinnum fyrir rikisþingið, en það hefir
ekki orðið á eitt sátt enn sem komið
er, og er þó stjórnin enn þá málinu
sinnandi.
Normalmálin eru búin til að 9/io hlutum úr platínu og */io hluta úr iridium,
sem eru ærið dýrir málraar, og er því
all-dýrt að koma þessu á. Það er því
ekki nóg að segja, að stjórnin skuli
gjöra hinar nauðsynlegu ráðstafanir
frumv. til framkvæmdar. Því þingið
þarf lika að veita það fé, sem þarf til
þess, að koma málinu til framkvæmda;
en það er ekki nóg að gefa nokkurs
konar almenna heimild til að taka kostnaðinn, hversu mikill sem hann svo yrði,
úr Íandssjóði. Til þess að nokkur von sé,
að frumv. þetta ætti að geta fengið
framgang, mundi þurfa að stofna nýa
jústering8stofu, og það líklega hér á Is-

landi, og fá frá Frakklandi normalmetr"
ann og normalkilogramm, og veit eg þó
ekki, hvort franska stjórnin mundi vilja
láta það i té handa Islandi, sem ekki
telst í sérstakra rikja tölu.
Þar sem frumv. þetta hefír talsverðan kostnað í för með sér, má gangaað
því visu, að framkvæmdarvaldið geti
ekki komið því í verk, nema fjárveitingarvaldið veiti fé það, er með þarf; að
öðrum kosti er ekki að tala um, að
frumv. verði samþykt.
Eg vil geta þessa, til þess að þingið sé
ekki að eyða tíma sinum í að ræða mál,
sem ekki eru líkur til, að geti borið
nokkurn árangur.
Flutningsmaður idón Jensson): Mér
finst h. landsh. gera of ínikla grýlu úr
vandræðum þeim, sem séu á framkvæmdunum á frumv. þessu. Eg skil
ekki annað en að stjórnin geti gert
samning við aðrar stjórnir, t. d. frönsku
stjórnina, um, að fá frá jústeringsstofunni í Paris bæði löggilt mál og vogir,
svo ekki þurfi að setja upp sérstaka
jústeringsstofu 1 því skyni, og gætum
vér látið oss nægja það, sera vér fengjum frá Frakklandi fyrir milligöugu
stjórnarinnar. Mér finst það þvf vera
grýla, að segja, að vér þurfum allar
þær ráðstafanir og allan þann ko3tnað,
sem landsh. talar um.
En þótt nú svo væri, að töluverður
kostnaður væri á því, að koma lögum
þessum í framkvæmd, er frumv. ekki
dauðadæmt fyrir það, og eg álft rétt,
að þingið samþ. það fyrir því, og vér
bíðum svo átekta, hvort stjórnin synjar
því staðfestingar, sem eg get ekki búist
við, og það því sfður, sem stjórnin hefir
áhuga á þvf, að koma lögum þessum á
í Danmörku, eins og hæstv. landsh. tók
fram. Má því búast við, að frumv. verði
þá og þegar Iögleitt í Danmörku, og
það jafnvel ef til vill á koraanda vetri,
og þá er öll fyrirstaða horfin fyrir stað-
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festingu þessa frumv. Eg sé því ekki,
að það sé að sjálfsögðu til að eyða tíma
þingsins að óþörfu, að samþ. frurav., þar
sem búast má við, ef til vill, að Danir
samþ. bráðlega lög um þetta efni, og
enda hvort sem svo verður eða ekki,
skil eg ekki að vér þurfum endilega að
binda oss við þá í þessu máli.
Valtýr Guðmundsson: Eg er á sama
máli og h. flutnm. (J. Jenss.), að eg álít
beppilegt, að komið væri á tugamálinu
hér á landi, en mér finst hann gjöra
það að of miklu kappsmáli, þar sem
komin er fram skýlaus yflrlýsing h,
hæstv. landsh. um, að stjórnin muni
ekki vilja staðfesta frumv. að svo stöddu,
og lögin mundu hinsvegar hafa töluverðan kostnað í för með sér, meðan
þau eru ekki komin á í Danmörku. Mér
flnst til all-mikils ætlast hjá h. flutnm.,
að Danir fari að setja upp sérstaka
»justerings«-8tofu fyrir oss. Auðvitað
mætti hafa þá aðferðina, sem h.flutnm.
benti á, að fá áhöldin erlendis, t. d. á
Frakklandi, en mér finst það þó nokkuð
óviðkunnanlegt. Fyrst það hefir sýnt
sig, að stjórnin hefir áhuga á málinu,
má búast við, að hún leggi það fyrir
þingið, jafnskjótt og það verður samþ.
i Danmörku. (Jdn Jensson'. Eftir 2 ár).
Það er ekki vist, að það gæti ekki orðið fyr, og þó svo yrði, þá sé eg ekki
neina hagsmuni í hættu, þótt það drægist svo lengi. Mér finst það óviðkunn
anlegt, að þingið fari að samþ. mál,
sem það veit fyrirfram, að ekki muní
fá framgang. (Jón Jensson: Hver veit
það?). Jú, fulltrúi stjórnarinnar hefir
lýst því yfir, og eg hef ekki ástæðu til
að efa orð hans. Eg vildi því óska,
að h. flutnm. vildi taka frumv. aftur,
því það er leiðinlegt fyrir þm. að greiða
atkv. móti þvi, þar sem eg veit, að
flestir muni þvi fylgjandi. Eg skora
þvi á h. flutnm. að taka frumv. aftur,
svq hann setji ekki þm. i slikaklipu.
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Skuli Thoroddsen-. Eg verð að gjöra
dálitla athugasemd út af ræðu h. þm.
Vestm. (V. G). Hann byggir svo mikið á þeirri yfirlýsingu stjórnarfulltrúans,
að frumv. þetta verði ekki samþ., að eg
get ekki varist að lýsa því yfis, að mig
furðaði stórum að heyra slíka ræðu hér
í þingsalnum. Hvað mig snertir, verð
eg að segja, að eg get ekki bygt svo
mikið á þeirri yfirlýsingu hans, því
þess eru mörg dæmi, að um frumv.
heflr farið alt öðru vfsi en stjórnarfulltrúinn hefir gefið í skyn hér á þingi,
þar sem það bæði hefir komið fyrir. að
frumv. hafa verið staðfest, þó hann hafi
hótað, að þeim yrði synjað staðfestingar, og á hinn bóginn heflr þeim frumv.
verið hafnað, sem hann hefir þózt ætla
að veita meðmæli sín.
Það er því
ekki mikið að reiða sig á slíkar yflrlýsingar hér á þingi af stjórnarfulltrúans hálfu, og verður að minu áliti
yfir höfuð réttast að líta svo á, sem
stjórnin sé fulltrúalaus hér á þinginu,
og nægir í því efni að vísa á framkomu
stjórnarfulltrúans í stjórnarskrármálinu
á síðasta þingi, þar sem ljóst er orðið,
að yfirlýsingar hans um vilja ráðherrans í því máli voru þá beinlínis villandi fyrir þingið.
Þá verð eg og að mótmæla því, að
Islandi komi það nokkuð við, hvað löggjöf Dana í þessu efni líður, þar sem
mál þetta er algjörlega sérmál Islands,
og stjórn íslands sérstöku mála þarf
ekkert tillit að taka til þess. Hér er
eingöngu um íslenzkt sérmál að ræða,
og að varpa því fram, að vér eigum
að biða eftir danskri löggjöf um sams
konar efni, verð eg að meta sem móðgandi fyrir þingið, og þm. óskylt, að taka
nokkurt tillit til þess.
Landshöfðingi: Eg verð að leyfa mér,
út af ræðu h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.J að
neita því afdráttarlaust, að eg hafi
nokkuru sinni lýst þ'ví yfir, að það eða

3»

Tngamil og tugavog.

það mál yrði ekki samþ. af stjórninni,
nema áður lægi fyrir skýr yfirlýsing
hennar i því efni, og mér þætti gaman
að biðja h. þm. -að benda mér á dæmi
þess, að eg hafi hiklaust sagt, að frumv.
yrði ekki staðfest, sem hafi öölast staðfestingu. Heldur ekki hef eg nokkuru
sinni fullyrt, að þetta og þetta frumv.
yrði staðfest, án þess að hafa vissu
fyrir mér i þvf efni. Hitt er annað mál,
að eg het stundum látið í ljósi, hvort
eg mundi leggja með staðfestingu eius
eða annars frumv. eða ekki, og þákannast eg ekki við, að eg hafi nokkurn
tíma lofað frumv. fylgi mínu, en síðan
lagt á móti því við stjórnina. Orð h.
2. þm. ísf. (Sk. Th.) eru þvi digurmæli,
sem ekki hafa við rök að styðjast.
Flutningsmaður (Jón Jenssori):
Eg
ætla að taka það fram út af ræðu h.
þingm. Vestm. (V. G.), að það er misskilningur, að byggja svo mikið á yfirlýsingu hæstv. landsh, án þess að mér
detti í hug að vefengja orð hans. —
Yfirlýsing hans var þannig orðuð, að
hún snerti að eins þá hliðina, hvort
8jórnin sjálf vildi leggja frumv. fyrir
þingið, meðan lög um þetta efni væru
ekki komin á 1 Danmörku, og það er
alt annað en að gefa vissu fyrir því,
að stjórnin vildi ekki staðfesta frumv.
þetta á næstu 2 árum, því verði lög
um þetta efni samþykt í Danmörku á
þessu tímabili, þá væri hægt fyrir
stjórnina, að gefa bæði lögin út samhliða hvor öðrum. — Þótt frumv. væri
samþykt, gæti aldrei farið ver en svo,
að stjórnin synjaði því staðfestingar,
en frumv. mundi þó sýna, að þ'ngið
óskar eftir þessum lögum, og það væri
þvi hvöt fyrir stjórnina, að taka málið
upp, hvenær sem færi gefst, og leggja
frumv. þess efnis fyrir þingið jafnskjótt
og lög þess efnis yrðu samþykt í Danmörku.

90

Hvernig svo sem eg lft á málið, þá
á deildin að mínu áliti að samþykkja
frumv.
Skúli Ihoroddsen'.
Ut af áskorun
hæstv. landsh. vil eg svara honura þvf,
að ræða hans bar þess ljósan vottinn,
að hann hyggur þingið all-gleymið, ef
hann hyggur, að það skyldi ekki muna
eftir því, að hann t. d. lýsti yfir þvf
árið 1895, hvað eftir annað, og f báðum deildum þingsins, að fjárlögin frá
því þingi raundu ekki verða staðfest af
kónungi, ef fjárveiting ein, sem við
báðir könnumst við, yrði samþykt. —
(Landshöfðingi'. Hvar stendur það?)
Það stendur i Alþingistíðíndunum, svo
sem umræðurnar um fjárlögin sýna.
A hinn bóginn lofaði hæstv. landsh. á
siðasta þingi, að leggja meðmæli sfn
með lækna8kipunarfrumv.; en ekki var
það þó staðfest af stjórninni.
(Landshöfðingi'. Eg sagði ekki, að það yrði
staðfest, heldur að eg vildi mæla með
því). Þá hefur hæstv. landsh. lýst þvf
yfir hér á þinginu, að hann væri meðmæltur frumv. um lagaskólastofnun, og
lofaði að mæla með staðfestingu þess;
en engu að siður varð þó raunin sú,
að hann mælti gegn staðfestingu, er
hann afgreiddi málið til stjórnarinnar.
Sama er aö segja um frumv. um kjörgengi kvenna, sem hæstv. landsh. á
síðasta þingi lýsti yfir, að bann hefði
ekkert á móti, að yrði að lögum, en
sem hann lagði þó á móti við stjórnina,
og fekk synjað staðfestingar.
Þ'etta hygg eg nægja, þótt leitinni
sé ekki lengra áfram haldið, til þess
að sýna, að þau orð voru eigi ófyrirsynju mælt, að stjórnin væri saraa sem
fulltrúaláus hér á þinginu
ATKV.GR.: Frumv. felt frá 2. umr.
með 14 atkvæðum gegn 9, að viðhöfðu
nafnakalli sökum óljósrar atkvæðagreiðslu, og sögðu
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já:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Eirikur Gislason, Klemens Jónsson,
Halldór Daníelsson, Benidikt Sveinsson,
Jens Pálsson,
Guðjón Guðlaugss.
Jón Jensson,
Guðl.Guðmundsson,
Jón Jónss.,2.þm.Eyf.J. Jónss., þm. A.-Sk.
Olafur Briem,
Jón Þórarinsson,
Skúli Thoroddsen, Pétur Jónsson,
Þórður Thoroddsen. Sighvatur Arnason,
Sigurður Gunnarss.
Tryggvi Gunnarss.
Valtýr Guðmundss.
Þórður Guðmundss.,
Þorl. Guðmundsson.

Lðggilding Suðiireyrarmala.
FRUMVARP tillaga um löggildingverzlunarstaðar að Suðureyrarmölum í Isafjarðarsýslu (C. 27); 1. umr., 7. júlí.
Flutningsmaður (Skúli Thoroddsen):
Frumv. þetta er svo einfalt mál, að mér
virðist óþarfi, að fara um það mörgum
orðum. Flyt eg það eftir ósk kjósenda
minna í Súgandafirði, en þar hagar svo
til, að þaðan er mjög örðugt að sækja
til verzlunar. Fjörðurinn er umgirtur
háum fjöllum, sem ilt er yfir að fara,
hvort sem farið er yfir Botusheiði til
ísafjarðar eða til Flateyrar yfir Klofningsheiði. Sjóleiðin til Isafjarðar er aftur á móti of löng til þess, að hún geti
orðið notuð, og sjóleiðis til FJateyrar er
að eins farið, þegar bezt er veður um
sumartimann, og eru Súgandafjaröarbúar útilokaðir trá verzlun um mestan
hluta ársins. Höfn er þar einhver hin
ágætasta, svo sem víðast hvar á Vestfjörðum, enda kemur gufubáturinn »Skálholt« þangað í hverri ferð, þótt þar sé
ekki löggilt höfn, og fjöldi útlendra og
innlendra fiskiskipa leitar þar bafnar í
stormum og illviðrum, og önnur skip,
sem fara þar hjá. Eg vona þvi, að eg
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þurfi ekkiað eyðahér ummörgum orðum,
og að þingið muni fylgja sömu stefnu
og áður í þess konar málura, og læt
mér þvi að eins nægja, að óska, að
málið fái að ganga til 2. umr.
Tryggvi Gunnarsson: Eg veit, að það
muni ekki vera til neins, að tala í þessu
máli til að mæla á móti því, því það
er orðin svo gömul venja hjá þinginu,
að löggilda verzlunarstaði hvar sem
óskað er eftir, hversu ómögulegar sem
hafnirnar eru. Hingað til hafa menn
þó látið sér nægja, að löggilda vogaog
víkur, en nú á að fara að löggilda «malir«, og það í Súgandafirði. Þessi höfn
verður víst góð, »malir í Súgandafirði«.
Það er ekki gott að vita, hvar þetta
lendir á endanum. Eg vil biðja h. þm.
að hugleiða, að nú er búið að löggilda
46 verzlunarstaði á ýmsum stöðum, siðan þingið fekk löggjafarvald, eða fekk
þessa löggildingasýki, og víðast hvar
án þess að nauðsynlegar upplýsingar
lægi fyrir, hvort þessir staðir yrðu notaðir til verzlunar eða ekki. En reynslan hefir nú sýnt, að að eins 20 eru
notaðar enn af þessum 46, og þó að eins
mjög lítið sumir, meira að segja að sumir þessara svonefndu verzlunarstaða eru
fremur til ógagns en gagns.
Eg get
tekið til dæmis, að mér var sagt nýlega af kunnugum manni um einn af
þessum nýlega löggiltu verzlunarstöðum á Austfjörðum, sem eg ekki hirði
að nefna, að þar hafi verið blómleg
Bakkusarverzlun næstliðinn vetur, en
aðrar vörur en vínföng höfðu ekki verið þar til; hafi sjómenn því verið þar
druknir dögum saman.
Eg tek þetta
frara vegna þess, að 'í lögum frá 7. nóv.
1879 er fastakaupmönnum leyft að
verzla með alls konar vörur, hvar sem
er kringum land alt, að undanskildum
vínföngum. Furðar mig því á, að GoodTemplarar og bindindismenn skuli vilja
styðja þessar löggildingar, sem að eins
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eru vinsölu og vindrykkju til eflingar.
Edq fremur furðar mig á þvi, að þeir
sem viija hækka og fjölga tollum, skuli
vera þess styðjaodi, að bæta við nýum
höfnum til verzlunar; því litil trygging
er íyrir þvi, að tollgæzla geti verið svo
í lagi fari i smá-verzlunarholum á útkjálkum.
Eg tók eftir þvi um daginn, að h.
þm. Strand. (Guðj. Guðl.) treysti sér
ekki að mæia nema mjög dauflega með
löggilding verzlunarstaðár á Norðurfirði.
Eg held þvi enn sem fyrri, að rétt sé
fyrir þingið, að bieyta stefnu i þessu
máli og hætta við þessar löggildingar,
sem að roinsta kosti flestar eru til lítils
gagns fyrir landið, og sumar til ógagns. —
Flutningsmaður (Skúli íhoroddsen):
Mér kom nokkuð óvart, að heyra mótmæli h. 1. þingm. Árn. (Tr. G.). Við
flutning þessa ináls fylgi eg fram áskorun, sem gjörð var til min á fundi
i Súgandafirði, og eg gjöri það fúslega,
þar sem eg veit, að hér um nauðsynjamál fyrir hérað það að ræða, og má
því h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) ekki furða
sig á þvi, þótt eg taki þetta tillit til
kjósenda minna, þar sem hann vildi
ekki greiða atkvæði gegn kjósendum
sinum í málinu, sem sfðast var hér i
dag fyrir háttv. þingd.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) gerði gaman
að þvi, að nú ætti ekki að löggilda
voga og vikur, heldur einnig malir.
Til upplýsingar þvi skal eg geta þess,
að ðuðureyri er stór jörð, og væri þvi
óheppilegt, að löggilda alla jörðina til
verzlunar. Varð því að velja til löggildingarinnar að eins dálítinn hluta
jafðárinnar, og þá liggur næst, að velja
til þe8S Malirnar. Þvi þar er gott
býggingarstæði og fískiverkunarpláss og
skipalægi ágætt. Gufubáturinn »Skálholt« liggur þar i hverri ferð, og hefir
Alþ.tið. B. 1899.
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skipstjórinn einmitt valið þennan stað
fyrir skipalægi, og tel eg það meðmæli
mikið, þvi skipstjórar á skipum hins
sameinaða gufuskipafélags eru vanalega
varkárir með hafnir þær er þeir leggjasi á, enda hefir aldrei hlekst þar á
skipi i manna minnum, og koma þangað þó inn fjöldi útlendra og innlendra
skipa, sem flýa þangað inn undan hafgörðum, enda er lftill krókur þangað
inn, þar sem höfnin liggur svo nærri
almennri leið.
Væri því heppilegt, að verzlun væri
á þessum stað, svo skip gætu fengið
þar nauðsynjar sinar, og efni til viðgjörðar, ef sjóskaða bæri að höndum.
Það er satt, að þingið hefir löggilt
marga staði og enda stundum kannske
farið nokkuð langt i þeim sökum. En
eg vil leggja áherzlu á það, að eg álit
rétt að löggilda sem vfðast, og láta svo
reynsluna skera úr, hvar löggildingin
getur orðið að notum, eða heppilegast
væri til verzlunar. Að vísu er það satt,
að óregla getur komið upp við stofnun
nýrra verzlunarstaða, en slíkt sannar
ekki það, að löggildingar-principið sé
rangt, heldur að eins þá gömlu setningu,
að mennirnir eru ekki eins góðir og
þeir ættu að vera. En að neita um
löggilding nýrra verzlunarstaða fyrir
þá sök, að hugsanlegt sé, að það geti
valdið óreglu og verið misbrúkað, að
nýir verzlunarstaðir komi upp, dugir
alls ekki, og mundi það verða til að
hefta allar framfarir.
Viðvíkjandi rétti kaupmanna eftir
lögunum ffá 1879 til að spekúlera hingað
og þangað kringum landið, þá hefir
reynslan sýnt, að slik lög koma ekki
Súgandafirði að neinum verulegum notum. Súgandafjörður er að eins einn
hreppur og það fremur fátækur hreppur.
Er þar landbúnaður litill og sjávarútvegur aðal-atvinnuvegurinn,
sem
3 (3. ágúgt).
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auðvitað getur verið stopull. Er þvi firði er strjálbygt mjög, en aftur á móti
eðlilegt, að kaupmenn hiki við að fara þéttbygt á Súgandafirði.
Guðjón Guðlaugsson: Til upplýsingar
spekúlantsferðir þangað.
Þeir geta
hugsað, að annar kaupmaður hafi farið þessu máli skal eg geta þess, að eg
þangað á undan sér, og þá sé ekki að kom á Súgandafjörð fyrir hálfum mánvænta mikillar verzlunar á ekki fjöl- uði með gufubátnum >Skálholt«, og er
bygðari stað en Súgandafjörður er. — það rétt hermt, að þar hlýtur að vera
Þannig geta liðið mörg ár, sem speku- mjög örðugt til verzlunar, þvi fjörðurlant sést ekki koma þangað, en það er inn er luktur háum fjöllum á þrjá vegu,
bæði of örðugt og hættu undirorpið, að en löng og örðug sjóleið þaðan bæðitil
sækja á opnum bátum fyrir Núpa og Önundarfjarðar og ísafjarðah Aftur á
Sauðanes milli Súgandafjarðar og Ön- móti er það ekki allskostar rétt, að skipstjórinn á »Skálholti< hafii sjálfur valundarfjarðar.
Ekki get eg heldur gert mikið úr ið að koma á þessa höfn, heldur er bátmótbárum h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) um urinn neyddur til að koma þangað samörðugleika þá, sem væru á tolleftirlitinu, kvæmt samningum þeim, sem gjörðir
og að löggilding nýrra verzlunarstaða hafa verið við þingið, af hálfu gufuskipaværi vegna þess varhugaverð, þegar félag8ins. Sagði skipstjórinn á »Skálallir tollar eru krafðir eftir skipsskjöl- holti« mér, að hann vildi helzt að Súgunum eins og nú á sér stað; örðugleik- andafjörður væri strikaður út úr áætlinn verður þá að eins fólginn i því, að uninni, þvi þangað væri vanalega sársýslumaðurinn þarf að taka á móti litil fragt, og oft ekki nema 1 bréf að
fleiri skjölum en áður. Annars mun flytja þangað. Aftur á móti óskar skipinnan skamms reka að þvi, að hætt stjórinn eftir, að Norðurfiröi verði bætt
verði að láta sýslumenn hafa tollheimtu inn i áætlun strandbátsins, en Reykjará hendi, enda þarf ekki lögfræðing til firði slept i þess stað, því bæði er styttra
sliks, þvi margur leikmaður er fær um inn á Norðurfjörð en Reykjarfjörð, og
að gjöra það. Eg held því, að það sé þar að auki meiri bygð þar en við Reykjof mikil grýla, sem gjörð er úr toll- arfjörð, þar sem að eins eru 2 bæir, enda
eftirlitinu, þvi að vandiDn verður ekki hefir báturinn komið þrisvar á Norðurannar með það en að fela það ein- fjörð, án þess það standi á áætluninni.
hverjum greiudum og áreiðanlegum Aftur á móti álit eg rétt að löggilda
manni gegn ákveðnu hundraðsgjaldi í Súgandafjörð vegna þess, hve þar er
jnnheimtulaun, sem ef til vill þyrfti fjöllum lukt, og ferðir örðugar þaðan
reyndar að vera nokkuð hærra en sýslu- fyrir íbúana, bæði á sjó og landi.
menn fá nú fyrir innheimtuna.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
Eg þykist nú hafa svarað flestum með 14 atkv. gegn 2.
mótbárum h. 1. þm. Árn. (Tr.G.) og vona
að þær falli flestar um sjálfa sig. En
Ö n n u r umr., 10. júli.
mig furðar á, að hann skyldi ekki
ATKV.GR.: Frumv.gr. samþ. með 16
koma með mótbárur sinar, þegar ræða
atkv. gegn 3.
var um löggilding Norðurfjarðar, þar
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.gr.
sem öll atvik benda á, að hér sé meiri
Málinu vísað til 3. umr. með 15samnauðsyn til löggUdingar en á Norðurfirði, sem liggur afar-nærri verzlunar- hlj. atkv.
staðnum á Reykjarfirði, og á Norður-
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Þriðja urar., 12. júlí.
ATkV.ÖR.: Frumv. samþ. með 12:2
atkv. og afgr. til Ed.

Löggilding Norðurfjarðar.
FRUMVARP til laga um löggilding verzlunarstaðar við Norðurfjörð í Strandarsýslu (C. 21}; 1. umr., 5. júli.
Flutningsmaður (Guðjón Guðlaugssori):
Frumv. þetta er sams konar og mörg
önnur löggildingafrumv., sem fyrir þingið hafa hafa komið. En það er í fyrsta
sinn, sem eg hef flutt slíkt frumv. hér
inn á þing.
Það er venjulegt að lýsa ástæðunum
fyrir þvi, hvers vegna farið sé fram á
nýar löggildingar, og skal eg ekki með
öllu bregða út af þeirri venju. Á þeim
stað, sem hér ræðir um, er höfn
mjög góð, og einatt griðastaður fyrir
skip; auk þess má svo beita að þaðsé
alveg i leiðinni, þegar farið er fyrir
Strandir, að komaþar við; miklu minni
krókur að koma þangað en að fara
inn á Reykjarfjörð, eins og stærri skipin þó gjöra. Það er þegar byrjað að
byggja þar hús til að reka í sveitaverzlun, svo að það má telja það sjálfsagt
að þar þurfi ekki að bíða eftir þvi, að
fðst verzlun komist á fóst. Það er ósk
sveitarmanna, að löggilding þessi fáist,
og samkvæmt þessari ósk hef eg flutt
málið hér inn á þing. Að öðru leyti
vil eg að þessu sinni helzt vera laus
við að lýsa skoðun minni á þvi, hvort
mikil fjölgun verzlunarstaða muni vera
holl fyrir landsmenn eða eigi. En eftir
undanfarandi venju vona eg og verð
að telja sjálfsagt, að frumv. þetta verði
samþykt.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 14:4 atkv.
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Önnur umr., 7. júli.
ATKV.GR. Frumv.gr. samþ. með 14
samhlj. atkv.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.gr.
Málinu visað til 3. umr. með 14samhlj. atkv.
Þriðja umr., 10. júlí.
Jón Jensson: Eg hefi litið illumaugum hingað til á starf þingsins í löggilding nýrra verzlunarstaða, og það gladdi
mig mjög á siðasta þingfundi, að h. 1.
þm. Árn. (Tr. G.) mælti enn sem fyrri
nokkur vel valin orð gegn löggildingunum. Hann kallaði þessa aðferð þingsins »löggildingaveiki«, og er það sannarlega réttnefni, og þessi veiki er svo
næm, að hún hefir tekið hvern þm. af
öðrum, og það jafnvel þm., sem áður
hafa haft þá skoðun, að rétt væri að
sinna ekki löggildingunum, svo að nú
eru þeir sjálfir farnir að biðja um nýar
löggildingar. Þetta er að nokkru leyti
skiljanlegt, að þingið hefir komist inn á
þessa braut, þegar sumir menn halda
því fram, að rétt væri að löggilda alla
strönd landsins til verzlunar 1 einu.
Eg álít þetta ekki rétta stefnu af þinginu, og því hefi eg staðið upp til þess að
mæla á móti henni, því eg álít, að þessi
löggildingarstörf eyði tfma þingsins til
einkins og tefji fýrir öðrum nauðsynlegum
og nytsamari störfum. Mfn skoðun er
sú, að þessar löggildingar gjöri beinlinis ilt eitt. Ástæður þær, sera flutnm.
þessara löggildingarfrumv. koma með
fyrir þeim, eru vanalega litils virði, og
grípa þeir vanalega það fyrsta, sem
þeim dettur 1 hug, til þess að geta þó
sagt eitthvað, sem eigi að réttlæta löggildingarnar. — Þeir segja t. d. að staður sá, er þeir vilja fá löggiltan, sé svo
fjarri kaupstöðum, að ómögulegt sé fyrir menn þar, að ná i nauðsynjar sinar.
Þessi ástæða er ekki á marga fiska,
3*
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þegar þess er gætt, að allir kaupmenn,
sem reka hér fasta verzlun, mega hafa
spekulantsverzlun hvar sem þeir vilja
kring um land alt, enda er það ott
venja, að þeir sendi skip með nauðsynjavörur til viðskiftamanna sinna. Þessi
ástæða með fjarlægðina frá kaupstað er
því skinástæða ein. Auk þess koma
strandferðabátarnir viða þangað, sem
ekki eru löggiltar verzlunarhufnir og
geta menn tengið vörur með þeim. —
Stundum er það llka gjört að ástæðu,
fyrir löggildingu, að á landi sé svo ljómandi gott fiskiverkunarpláss. — Þá kemur ein ástæðan, sem eg vil kalla ljóta
ástæðu, og hún er sú, að með þvi að
löggilda höfn sé hægara til að fá skip
vátrygð til aö flytja vörur þangað, og
vilja menn því blekkja vátryggingarfélögin með löggildingunni. Þetta kalla
eg samvizkulausa ástæðu, enda kemur
hún oss sjálfum i kollinn, því reynist
svo, að »autoriseraðar« hafnir séu óhæfar, verða vátryggingarfélögin varkárari, og það verður dýrara en ella
mundi, að senda skip til hafna á Islandi, og það enda þótt til góðra hafna
sé.
Þetta eru nú helztu ástæðurnar, senj
formælendur löggildingarfrumv. færa til,
og eg er sannfærður um, að þeirframbera þær fremur til þóss að segja eitthvað, en að þeir telji þær nokkrar ástæður,
enda hef eg ekki i seinni tíð heyrt
neinar nýtilegar ástæður fyrir löggilding nýrra verzlunarstaða.
Eg vil biðja menn að athuga, að það
er varasamt fyrir þingið, að leika sér
að löggildingunum. Enda kom súskoðun fram á síðasta þingi, og mun vera
skoðun flestra landsmanna, að rétt sé
að fækka sölustöðum áfengra drykkja.
Kom sú skoðun fram í frumvarpsformi
á Biðasta þingi, og nú er lagt frv. þess
efnis fýrir þingið frá stjórninni, og margir landsmenn knýa fast á, að gjörðár
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séu enn frekari ráðstafanir og eggja
þingið enn lengra i þessu efni. Þetta
frv., sem liggur fyrir þinginu frá stjórnarinnar hálfu, gengur út á það, að auka
örðugleika á því, að áfengissölustaðir
aukist ( landinu, en löggildingarnar
ganga einmitt i gagnstæða átt. Því
það sem þessir smá-verzlunarstaðir hafa
fram yflr sveitaverzlanirnar er einungis það, að þá er þar leyfð verzlun með
áfenga drykki. Þingið gerir því með
löggildingunum það, sem i þess valdi
stendur, til þess að fjölga þeim stöðum,
þar sem verzla má með áfenga drykki.
Eg skoða svo, að þegar þingið samþykkir löggildingu nýrra verzlunarstaða,
þá fari það þvert ofan í þá skoðun, sem
það lét uppi á siðasta þingi, þvl það
. er langt um hættulegra að dreifa áfengissölustöðunum á marga staði en þótt
margir áfengissölustadir séu á sama
verzlunarstað. Þá myndast samkepnin
milli verzlananna innbyrðis, en þegar
komið er upp þessum sm-áverzlunarstöðum, er dreift út áfengissölunni og
komið á fót aumum og skaðlegum einokunarholum, sem að eins eru mönnum
til skaða og niðurdreps.
Eg fínn ekki ástæðu til að tala mikið um þetta frv. sérstaklega, sem hér
liggur fyrir, en fullyrði að eins, að það
muni ekki fremur nauðsynlegt en flest
önnur löggildingarlög verzlunarstaða, og
ræð eg það af þvi, að h. flutningsm.
(Guðj. Guðl.) mælti mjög dauflega með
því, og er hann þó góður þingmaður
fyrir kjördæmi sitt.
Flutningsmaður (Quðjón Guðlaugsson}:
Eg finn ekki sérlega ástæðu hjá mér
til að svara mörgum orðum ræðu h.
þm. Reykv. (J. Jenss.), og kemur það
til af þvi, að eg er að mörgu leyti á
sömu skoðun og hann í þvi, að fjölgun
verzlunarstaðanna sé landinu til skaða
og byggi eg það á þeirri reynslu, að
þar sem nýir verzlunarstaðir hafa risið
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upp, hefir það valdið vanþrifum i búskap manna og vejmegun manna farið
hnignandi.
En orsökin til þess, að eg greiði atkvæði með nokkrum löggildingum og
sér i lagi til þess, að eg gaf kost á að
flytja þetta frv., sem hér liggur fyrir,
er sú, að eg sé að það munar minstu
i þessu tillitu, hvort hætt er að löggilda
haftiir eða eigi, eða hefir jafnvel enga
þýðingu, þvi á hverjum þeim stað, sem
er gott skipalægi og að öðru leyti
er svo lagaður, og liggur þannig, að
verzlun getur þrifist á honum, þar kemur ný verzlun, ný óþrifahola i þeirri
grein, undir nafninu sveitaverzlun, ef
löggilding er ekki fáanleg, og eg sé
engan mun á afleiðingum of margra
sveitaverzlana og of margra löggiltra
kauptúna, og ef löggjafarvaldið vill
hefta fjölgun verzlunarstaða vegna hinna
reyndu og óheppilegu afleiðinga, þá
þarf það engu siður að hefta hina
stjórnlausu fjölgun sveitaverzlana, sem
sýnist ganga langt fram yfir allar nauðsynjar, eins og t. d. við ísafjarðardjúp,
eins og að vera að amast við löggildingunum, sem i rauninni hafa ekkert
að þýða i þessu sambandi, og sem ekki
koma til framkvæmda á öðrum stöðum,
en þeim, sem einhvers konar prang verður framkvæmt á hvort eð er.
Sú eina mótbára, sem hefír verið sérstakleg við löggildingarnar, hefir verið
vinsalan i sambandi við þær, en ekki
sveitaverzlanir, og þar af leiðandiaukin vinnautn í kringum þessa staði; en
eg sé ekki betur en að þessar ástæður
fari meir og meir að missa sitt gildi.
Eomist frv. hér á þessu þingi fram,
sem sumir munu búast við, er banni
alla vinsölu á landinu, þá er þessi ástæða með öllu horfin. Afreki þingið
eigi þetta, sem eg fyrir mitt leyti óska
ekki eftir, — þá eru þó likur til að
stjómarfrumvarpið, sem nú er fyrir efri

deild, nái fram að ganga; þá er eða
verður i reyndinni sama niðurstaðan,
sama sera algjört bann fyrir aila hina
smærri verzlunarstaði, þvi að fullnægja
þeim skilyrðum, sem þar eru sett, verður ofvaxið öllum nema stærstu og sterkustu verzlunum. Hin umrædda ástæða
fellur þar einnig um koll.
En ef nú
engin hefting á vinsölu fær framgang,
þá er auðvitað, að vinsala byrjar á nýum, löggiltum kauptúnum; en þá er
spurningin: er hún óheppilegri en vinpantanir einstakra manna, sem þá að
sjálfsögðukæmu i staðinn, ogsem strandferðimar og viðkoma strandbátanna á
þessa staði, hvort þeir eru löggiltir eða
eigi, greiða svo mjög mikið fyrir. Eg
er þar að minsta kosti gagnstæðrar
skoðunar, og skal eg benda á litið atvik máli míftu til sönnunar, sem nú á
ieiðinni til þings sannfærði mig betur
en áður var.
Það hafði annar maður vakið atbygii
mina á þvi, að einn eða tveir menn,
sem ávalt hafa talist raeð hinum mestu
hófsemdarmönnum i vinnautn, höfðu
að undanförnu verið svo ölvaðir, að
augun stóðu i þeim sem freðnum ýsum.
Og eg sá, að þetta var rétt athugað,
en um ástæðurnar vissi eg ekki. En á
leiðinni hingað fann eg orsökina. Af
sérstökum ástæðum skoðaði eg tollskrárnar hjá hlutaðeigandi sýslumanni,
og sá eg þá, að annar þessara manna
hafði fengið sér á 40 potta kút frá Höfn,
og af þvi hafði stafað þetta leiðinlega
augnaráð hans, og hið saraa mun hafa
verið orsökin hjá hinum, og þegar eg
svo fór að leita að orsökunum til þessarar nýbreytni, þá fann eg þær einnig.
Þeir höfðu verið gintir til þess að skrifa
undir áskorun til hlutaðeigandi kaupmanns ura að flytja ekkert vin. Að
vísu gegndi kaupmaður ekki áskoruninni og flutti vin eftir sem áður, en
þessum manni þótti þá vanvirða að
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kaupa vin af kaupmanninum, og fór
svo að panta sjálfur, og það urðu 40
pottar á ári í staðinn fyrir 4 potta á
að geta, sem bann hafði keypt áður.
Og svona lagaðar pantanir verða þvi
almennari, sem uppsigling með vörur
er víðar, hvort staðirnir eru löggiltir
eða eigi. Jú, vínsölubannið leiðir af sér
almennar pantanir á vínum, og eg get
til, að sumir munu græða sig til muna,
jafnvel um ®/io hluta, eins og hér mun
hafa átt sér stað. Menn hafa sagt, að
tolleftirlitiðyrðierfiðara viðfjölgun verzlunarstaða, og er það satt, en það gildir
eins um sveitaverzlanir, að undanskildum vínfangatollinum, en að þvi er hann
snertir, má búast við, að þeir erfiðleikar tifaldist við pantanir frá einstökum
mönnum, og hættan, verður margfalt
meiri á þvi, að tollurinn teist nokkurn
tima. Sýslumenn verða að kalla þessa
tolla eins og manntalsbókargjöld hjá
mjög mörgum; hann veit ekkert um
þetta fyr en eftir á, og það getur auðveldlega farið svó, að vinið sé þegar
sopið upp af eigandanum, þegar sýslumaður fer að rukka um tollinn, og ekk• ert sé þá til að borga með nema ef
vera skyldi tómt bylkið.
Það er heldur ekki örðugt að fá
brennivín frá Kaupmannahöfn, þegar
potturinn kostar þar að eins 15 aura,
og einstakir menn, t. d. Eyjólfur nokkur, sem margir þekkja, mundu eiga
hægt með að aura saman fyrir nokkrum pottum brennivins á þennan hátt;
en hvað hann hefði svo til að borga
raeð tollinn, það kynni að verða nokkuð annað mál.
Viðvikjandi orðum h. þm. Rvik. (J.
Jenss.) um að þingið blekki vátryggingarfélögin með löggiiding sumra hafna,
þá getur verið, að þingið fari stundum
of langt í því, að löggilda ótryggar
hafnir, en eg held þó að vátryggingarfélögin fari meira eftir grunnmælingum
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en löggildingum, enda hefir reynslan
sýnt það, að skip fást ekki inn á ýmsar hafnir, þótt þær séu löggiltar.
Það er auðvitað satt, að það má nota
strandferðaskipin til að láta þau flytja
sér vörur, þvi þau koma inn á ýmsar
hafnir, þótt þær séu ekki löggiltar.
Guðlaugur Guðmundsson:
Það er
ekki i fyrsta skifti, að þvi er skotið að
oss bindindismönnunum, að vér ættum
eftir okkar stefhu að risa gegn löggildingunum; en slik krafa til vor er ekki
á rökum bygð, því það er ekki alls
kostar rétt, að það sé einka- eða aðaltilgangur við löggilding nýrra verzlunarstaða, að koma á fót áfengissölu, enda
væri mótspyrna frá vorri hálfu gegn
löggildingunum lítils virði i þvi skyni,
að hefta vínfangasöluna.
Vér sjáum
glögt, að slikt væri að eins þýðingarlaust kák, og ekkert nema hálfverk.
Eg mundi heldur vilja, að höft eða
tollar til landssjóðs væri engir ááfenginu;
þvi enginn mundi þá efast um, að öll
sala og aðfiutningur vins yrði bannað
innan 2—3 ára, og það væri hið eina
rétta. Alt annað er þýðingarlaust fálm
og kák.
H. þm. Strand. (Guðj. G.) gjörði ráð
fyrir þvi, að það mundi hafa lítil áhrif
til að draga úr vínfangakaupum, þótt
verzlun yrði bönnuð hér, svo að menn
yrði neyddir til að panta þau sjálfir
frá útlöndum, og ályktar þetta af því,
að einhver einn náungi hafði pantað
sér vlnföng, og var svo staurfullur i
viku, þegar kvartilið var komið. Slik
og þvilík dæmi er nógu skemtilegt að
hlusta á, i ræðum manna, en þau hafa
ákaflega léttvægt sönnunargildi i þá átt,
sem ú. þm. Strand. (Guðj. G.) vill vera
láta. Hann veit það náttúrlega ekki,
að þetta atriði hefir verið hagfræðislega
rannsakað hjá öðrum þjóðum, en sjálfir
höfum vér hvorki haft hugsun á né vit
til að gjöra slikt. Reynsla annara þjóða
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i þessu efni, og þar á meðal Dana, er
sú, að fjölgun eða fækkun útsölustaða
heflr minna að þýða, en að það eykur
áfengissöluna, að baia sölustaðina nærri
sér, en dregur því meir úr henni, sem
lengra þarf að fara til að ná i áfengið.
Eg get, aí þvi eg er þvi persónulega
kunnugur, í þessu efni vitnað í eitt viðlent hérað hér á landi, þar sem segja
má, að praktiskt sé þar komið á vinsölubann.
Bérað þetta er AusturSkaftafellssýsla.
Kaupmaður . sá, er
verzlar þar, heflr ekki flutt inn nokkurn áfengan drykk um 2—3 ár. —
Nokkrir menn voru óánægðir yfir þessu
fyrst, og gjörðu ráð fyrir að sækja á
önnur kauptún, en úr þvi heflr ekki
orðið neitt.
Pantanir i þessu héraði
nema ekki eins mörgum hundruðum
króna, eins og salan nam áður þúsundum.
Eg verð aftur að taka það fram, að
vegurinn til þess að útiloka brennivinið,
er ekki sá, að standa á móti löggildingunum, heldur að banna alla verzlun
og aðflutning áfengis, og eg er viss um,
að ef tolltekjurnar ekki viltu mönnum
sjónir i þessu máli, þá mundi þjóðin
fljótt vakna til meðvitundar um, hvílíkt
voða-skaðræði hér er að berjast við.
Eg hefi að eins talað þetta til að mótmæla þvi, að pöntun áfengis frá útlöndum, yrði verzlun bönnuð hér á landi,
mundi hafa aukna vinfanganautn í för
með sér, til að sýna fram á, að afleiðingarnar verða einmitt gagnstæðar þvi,
sem h. þm. Strand. (Guðj. G.) hugsar
sér, eða að vinfanganautnin fer við það
stórum minkandi. Að tollgæzla þurfi
að verða afar-ö'rðug fyrir það, held eg
að eigi ekki við veruleg rök að styðjast,
heldur sé eins og svo margt annað hjá
h. þm. Strand. (Guðj. G.) bygt á auðsæum misskilningi.
ATKV.GR.: Frumv. í heild sinni
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samþ. með 16 atkv. gégn 4, og afgr.
til efri deildar.

LÖggilding Heiðarhafnar.
FRUMVARP til laga um löggilding
verzlunarstaðar við Heiðarhöfn í
Norður-Þingeyarsýslu (C. 32); 1. umr.,
8. júlí.
Flutningsmadur (Benedikt Sveinason):
Eg ætla ekki að fjölyrða um þetta mál.
Það er ekki lengra síðan en i gær, að
sams konar mál var hér fyrir h. þingd.,
og vona eg að frumv. þetta fái sömu
afdrif. Sjálfur ber eg mál þetta fram
fyrir hönd kjósenda minna eða þess
hluta þeirra, sem þetta mál snertir,
sera eru ibúarnir á Langanesi, úti á yzta
tanga á íslandi, þar sem samgöngur
eru mjög litlar og ógreiðar til annara
héraða. Eg vil ekki taka munninn svo
fullan, að eg staðhæfí, að eins mikil
nauðsyn sé til, að löggilda þessa höfn,
eins og þar sem þess hefir verið brýnust þörf; en þvf vil eg halda fram, að
þörfin sé fult eins mikil og viða annarsstaðar, þar sem hafnir hafa verið
löggiltar til verzlunar.
Eg álit það
alveg rétt princip, að löggjöfln Jeyfi
verzlunarstaði sem víðast, að þeim
verður komið við, en reynslan sé svo
látin skera úr, hvar verzlunarstaðanna
er þörf í raun og veru, þvi löggjöfin
hefír nóg ráð til þess, að hindra það,
að slíkt valdi ekki neinum. vandræðum.
Eg fjölyrði svo ekki meira um þetta
raál, en vona, að h. þingd. fari ekki
að >statuera exemplum*, sem menn
segja, á þessu frumv., með þvi að fella
það, heldur láti það ganga hiklaust til
2. umr.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
með 12 atkv. gegn 1.
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Önnur utíar,, 11. júli.
Flutningsmaður (Benedítct Sveins8on):
Eg vona, að h. deild láti frumv. þetta
eigi sæta harðari forlögum en tvö samkynja frumv. hafa átt að sæta hér i d.
Eg vona að h. deild taki tillit til þess,
að löggilding 8ii, sem hér er farið fram
á, er til mikils hægðarauka fyrir þá
menn, er einna nyrzt búa allra lslendinga, og þannig verða að sæta svo
hörðum kostum frá náttúrunnar hendi
Tryggvi Gunnarsson: Eg ætlaði mér
um daginn, þegar eg þá tók til máls,
að tala ekki oftar í löggildingarmálum
á þessu þingi. En þau orð hafa siðan
fállið hér i deildinni i þessu máli, að
mér finst þau eigi mega vera ómótmælt.
Þvi var þá haldið fram, að eg teldi
höfuðástæðuna gegn löggildiogunum,
að hægra yrði að ná i vin, svo ofdrykkja
ykist i landinu. Auðvitað er þetta nokknr ástæða gegn lögunum, en frá minu
sjónarmiði er það þó alls ekki höfuðástíöðan. H. þm. Strand. (Guðj. G.) hélt
þtf fram, að þótt iöggilding sumra verzlunárstaðanna kynni að verða gagnslitil eða gagnslaus, þá væri bún i bið
minsta skaðlaus. Þessa skoðun h. þm.
(Quðj. G.) tel eg ekki rétta. Eg tók
það frarn i hittiðfyrra, að það værilikt
á komið, að búta verzlunina 1 sundur i
röargar sröáverzlanir og dreifa þeim út
uíti alt, eins og þegar höfuðbóli væri
skift Sundur í mörg smábýli; afleiðingin af þvi verður vanalega sú, að ábúendnrnir eru fátæklingar og að jörðin
niðist niður.
Eg held þvi hiklatist
ffam, áð tvær öfiugar verzlanir séu
ttiiklu gagnlegfi en b—6 smáverzlanir,
þótt þær allar tii samans hafi sömu
umsetningu og tvær stærri verzlanir;
þær eru þess megnugar, að hafa birgðir af nauðsynjavörum alt árið i kring,
eú smáverzlanirnar ekki. Slikt er þó
afarnauðsynlegt, einkum á norður- og
austurlandi, þar sem is getur hindrað
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aðflutninga langt fram á surnar. Eg
þekki Heiðarhöfn, þá sem hér er um
að ræða, mjög vel, því að eg hefi um
20 ár stýrt verzlun nálægt þvi svæði.
Þá var föst verzlun á Raufarhötn, en
sent skip þaðan á sumrum til Þórshafnar. Með því að hafa undir alt svæðið
þar i kring gat þetta borið sig, á meðan gott var i ári; en þegar fór að harðna
i ári, þótti stjórnarnefnd Gránufélagsins
ekki annað vænna en að leggja niður
verzlunina á Raufarhöfn. Nú er þar
að eins efnalitill smákaupmaður, og
mundu menn hafa verið miður staddir
þar ura slóðir, ef verzlun Örums og
Wulffs á Vopnafirði hefði eigi sett upp
verzlun á Þórshöfn.
Setjum svo, að
verzJunin á Raufarhöfn hlypi 50000 kr.
á ári, þá mundi mögulegt að reka þar
verzlun þannig, að hafa fyrirliggjandi
vöruforða, ef verzlunin væri i eins
raanns höndum, en þar i taóti væri
slikt ómögulegt, ef henni væri skift
milli fjögra manna, sem þá hefðu hver
um sig ekki nema rúmlega 12000 kr.
umsetningu árlega; svo smá verzlun
getur ekki staðist, ef hún á að liggja
með talsverðar birgðir af nauðsynjavörum yfir veturinn. Eg get því svarað háttv. þm. Strand. (Guðj. G.) þvi, að
sumar löggildingarnar verða að eins til
skaða; þær sundra verzluninni, og gera
haoa.miklu veikari oggagnsminni fyrir
landsmenn.
Það er þvi eigi rétt. að
allar þessar nýu löggildingar séu að
>minsta kosti skaðlausar<.
Eins og eg áður ságði, þekki eg
Heiðarhöfn vel, og veit, að staá-skip
geta legið þar f hentugri átt. En eg
vil geta þess, að þessi staður er að eins
fjórar bæarleiðir frá Þórshöfn, og ekki
nema 10—12 bæir, sem eiga hægra að
sækja þangað en til Þórsbafnar. En
þótt svona sé, þá getur svo farið, að
löggilding Heiðarhafnar yrði til þess,
að Örum og Wulff nentu ekki að verzla
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lengur á Þórshöfn, öetn eg verð að telja
óhagræði fyrir héraðið þar í kriug.
Hið eina, sem má mæla með löggildingum hafna, er, að það létti fyrir aðflutningum; að svo sé, sýnist í fljótu bragði
rétt vera. En eg skal leyfa mér að
skoða þetta dálítið nákværaar. Eins og
menn vita, er Akureyri öflugur verzlunarstaður inni við botn á Eyafirði, en
svo út með firðinum hafa risið upp
ýmsar verzlanir, sumpart á löggiltum
höfnum þar, og sumpart sveitaverzlanir;
má þar til nefna Svalbarðseyri, Hjalteyri o. fl. Þetta eru smáverzlanir, sem
ekki hata kraft til að birgja sig upp
með þungavöru; fer því svo oftast, að
menn utar í fírðinum verða eftir sem
áður aö sækja þungavörurnar um lengri
veg til aðalverzlananna inni við fjarðarbotninn, en fá að eius léttavöruna
nálægt sér; það kveður því ekki svo
mjög mikið að því, að hinar mörgu
smáverzlanir létti fyrir aðflutningunum.
Ekki spara þær heldur mikið tima fyrir
mönnum í kaupstaðarferðir, því að það
er sannreynt, að þeir sem búa nálægt
kaupstöðunum bruka ferfalt meiri tíma
til kaupstaðarferða á ári en hinir, sem
fjær búa Stöndugir bændur úr Fujóskadal og Bárðardal fóru ekki nema 2—3
sinnum á ári í kaupstað, en þeir úr
Kræklingahlið og nágrenninu sáust við
búðarborðið að minsta kosti annan
hvorn dag. Hér er því langt frá þvi,
að um tímasparnað sé að ræða í flestum tilfellum.
Eg tek það enn fram, að þegar nú
er búið að löggilda yfir 40 verzlunarstaði hér á landi, en ekki farið að nota
nema 20 af þeim til verzlunar, þá sýnist það vera að leika' sér að löggjafarvaldiuu, að vera að löggilda marga nýa
verzlunarstaði á hverju þingi.
Flutningsmadur (Benedikt Sveinssori) :
Mér kom það á óvart, að h. 1. þm.
Alþ.tíð. B. 1899.
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Árn. (Tr. G.) færi nú að ausa úr hinu
ótæmanda andmælaforðabúri sinu gegn
löggildingu nýrra hafua yfir höfuð yfir
þetta litla og meinlausa frumvarp.
Það er þó nokkur bót í máli fyrir mig,
að hann reis öllu fremur gegn þeim,
sem mælt höfðu með löggilding hafna
f gær, en á móti mér og frv. þessu.
Eg vil ekki lengja umræður nú með
þvi að fara langt út i löggildingamálið,
en get þess þó, að eg er samdóma h.
þm. (Tr. G.) um, að það væri 1 sjálfu
sér æskilegt, að vér hefðura vistaforðabúr hér á landi, en það mál kemur
harla lltið við þessu löggildingarfrv.;
það lítur til alt annars skipulags á
verzlunarástandinu en snert getur beinlínis þetta frv., og á að þvi leyti ekki
við, að blanda þvi inn 1 þetta mál. Eg
get annars sagt h. þm. (Tr. G.) það, að
eg mundi ekki fráhverfur þvi, aðreyna
að stuðla til þess, að hér gætu komið
upp öflugri kaupstaðir með góðum forðabúrum. En, eins og nú stendur, verður
það aðalatriðið fyrir oss, að reyna að
létta aðflutningana, og þá sér f lagi
þar, sem þeir eru mjög erfiðir. H. þm.
(Tr. G.) sagði, að Heiðarhöfn lægi ekki
nema 4 bæarleiðir frá Raufarhöfn; en
honum láðist að geta þess, hve langar
þær væru, og sömuleiði3 hverjum örðugleikum ferðalög eru bundin um þær
slóðir, þar sem gróðurleysi er einna
mest á landinu og hestahald afardýrt.
Ef h. þm. (Tr. G.) vill sem sagt taka i
þann streng, að reyna að beina verzlunarfyrirkomulagi voru í réttaátt, þá sé eg
ekki betur en að hann ætti að beitast fyrir
að hérgætukomið upp öflugir verzlunarstaðir, er hefðu að geyma forðabúr
handa minni verzlunarstöðunum, en i
þessa stefnu hefir hann aldrei haldið,
hvorki tyr né nú f umræðum sfnum;
en, sem sagt, kemur þetta löggildingarfrv. ekki i minsta bága við þá stefnu,
4 (9. ágúst).
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og sýnist því óþarfi fyrir h. þm. (Tr.
Gt.) að lita sliku hornauga til þess og
annara því líkra frv., eins og hann
heflr hingað til gert.
Jön Jónsson, þm. Evf.: Mér finst
rétt að leiðrétta það, sem h. 1. þm.
Árn. (Tr. G.) sagði, þegar hann var að
lýsa ástandinu á Þórshöfn og þar í
kring. Lýsing hans var rétt að því
leyti, að hér er ekki um stórt svæði að
ræða, en hitt var ekki alveg rétt, að
þar hefðu menn verið i neinum sérlegum vandræðum, þangað til að Orum &
Wulff, að því er mér skildist, miskunnuðu sig yfir héraðsbúa; því vék þannig
við með þá miskunnsemi, að hún vaknaði fyrir sérstakt atvik. Það vottaði
ekki fyrir henni, þótt Langnesingar
yrðu að sækja nauðsynjar sínar austur
á Vopnafjörð, fyr en héraðsbúar í
í kringum Þórshöfn höfðu stofnað svo
öflugt vörukaupafélag, að eigi gjörðist
þörf að sæka neitt að mun vörur til
Vopnafjaröarverzlunariunar; þá og fyr
ekki vaktist hún til að hefja verzlun á
Þórshöfn.
Sem sönnun fyrir þvf, að
þar sé ekki sáralftil verzlun, má bera
það fram, að siðasta ár voru fjórar
verzlanir á Þórshöfn, og svo mun vera
enn i ár.
ATKVGR.: Frv.greinin samþ. með
13 : 3 atkv.
Málinu vlsað til 3. umr. með 12 : 3
atkv.
Þri ð j a umr., 13. júlí.
Frv. i heild sinni samþ. méð 14 atkv.
gegn 3 og afgr. til Ed.

Kaupstaðarlóðin á ísafirði.
FRUMVARP til laga um ákvörðun
verzlunarlóðarinnar f ísafjarðarkaup8tað (C. 42); 1, umr,, 12, júlí.
Flutningsmaður (SJcúli Thoroddseri): Eg
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skal geta þess, að verziunarlóðin í ísafjarðarkaupstað var ákveðin skömmu
eftir það, að verzlunin var gefin frjáls,
með útmælingargjörð 24. apríl 1787; er
þar ákveðið, að verzlunarlóðin skuli
byrja »96 álnum fyrir neðan neðsta
fjárhús á prestssetrinu Eyri« og þvermál lóðarinnar talið þar 194 álnir, og
tekið fram, að byggingarsvæðið nái yfir
Norðurtanga og Suðurtanga; alls er
verzlunarlóðin í útmælingu þessari talin 400,725 ferhyrningsálnir.
Með
makaskiftabréti 17. mal 1790 hafði svo
konungur makaskifti við prestinn á
Skutulsfjarðareyri á hinni útmældu
verzlunarlóð og lætur fyrir hana jörðina Brekku á Ingjaldssandi.
Önnur ákvæði eru ekki til um takroörk verzlunarlóðarinnar i Isafjarðarkaupstað, því að enda þótt kaupstaðurinn Isafjörður hafi, síðan hann fekk
kaupstaðarréttindi 1866, óðum vaxið,
og fengið eignarráð yfir kirkjujörðinni
Eyri, hjáleigunni Stokkanesi og jörðínni Seljalandi í Skutulsfirði, þá hefir
það að sjálfsögðu engin áhrif haft á
stærð þess svæðis, er verzlunarhús má
reisa á.
Utmælingargjörð sú, sera eg nefndi,
er þvi harla óljós, þar sem miðað er
við löngu horfið fjárhús á Eyri, og þar
sem kaupstaðarlóðin hefir einnig á svo
löngu tímabili orðið ýmsum breytingum undirorpin; það er þvl ekki hægt,
að ákveða með vissu mörk þau, sem í
henni eru nefnd, og hefir því komist
sú venja á, að verzlunarhús hafa verið reist á öllum Tanganum, eins á
þeim hlutanum, sem heyrði til jörðinni
Evri.
Til þess nú að skera úr öllum vafa
með takmörk verzlunarlóðarinnar, hefir
bæarstjórnin álitið réttast, að fá lögákveðiu takmörk hennar.
Taktnörk
þau, sem i frv. eru sett, eru næsta
glögg, þar sem þau eru miðuð við
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hinn nýa veg, sera lagður hefir verið
alla leið úr Krók og suður í Bug; það
er með öðrum orðum ætlast til þess,
að verzlunarsvæðið nái yfir allan Tangann.
Eg vona, að írv. fái að ganga tregðulaust fram, þar sem það miðar að eins
til þess að gera það gleggra, sem nú
er fremur óljóst.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
raeð 18 samblj. atkv.
Onnur umræða, 14. júlf,
ATKVGR.: Fruravarpsgreinin samþykt raeð 18 samhlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. með 20 samhlj. atkv.
Þriðja umr., 17. júli.
ATKVGR.: Frumvarpið samþ. með
21 atkv. og afgreitt til efri deildar.

Löggilding Flateyar.
FRUMVARP til laga um iöggilding
verzlunarstaðar í Flatey á Skjálfandar
flóa (C. 37); 1. umr., 10. júlf.
Flutningsmaður (Pétur Jónsson): Eg
ætla ekki að tala langt mál fyrir frv.
þessu, en þó verð eg að geta þess,
hvernig stendur á beiðni þeirri, sera
bingað er komin frá Flatey og Flateyardal um löggilding þessa. Því þó
sumir h. þingdm. hafi ef til vill lesið
bænarskrána, geri eg ráð fyrir, að þeir
hafl ekki lesið hana allir. Eg skal þá
fyrst geta þess, að þetta fýrirhugaða
verzlunarumdæmi nær að eins yfir eitt
prestakall (Þönglabakkaprestakall):Flatey og Flateyardal og Fjörðu, og svo
má gera ráð fyrir, að Grfmseyingar
geti haft not af verzlun á þessum
stað, því verzlunarleið þeirra styttist
við það ura 4 mílur. Mælir það að
vfsu ekki með löggilding þessari, hvað

54

verzlunarumdæmið sé stórt, en aftur á
Úr
móti hitt, að það er afar-afskekt.
Flatey til Húsavikur er verzlunarleiðin
4 milur, þvert yfir Skjálfanda, sem oft
er ill sjóleið, einkum á vetrum. Landvegurinn úr Flateyardal styttist að
sama skapi. Fjarðamenn eru verst
staddir, þvf þaðan eru ura 6 raílur til
Húsavikur, og þó enn lengra til Akureyrar, og styttist þvi verzlunarleiðin
stórum fyrir þá, komist verzlun á í
Flatey.
Höfnin á Flatey er góð, eftir þeira
upplýsingum, sem eg hefi fengið af áreiðanlegum mönnum; sjálfur get eg
ekki dæmt um það eftir eigin rannsókn.
Þar er hlé gott fyrir skip i
norðanátt og haldbotn góður, mikið
betri en á Húsavik. Höfnin mun ekki
vera djúp, en nægileg fyrir smærri
skip. Kemur strandbáturinn þar við í
hverri ferð og legst þar á höfnina, og
mun þvi ekkert á móti því, að þilskip
geti líka legið þar.
Eg er á saraa raáli og h. þm. Reykvíkinga (J. Jenss.) um það, að ekki sé
mikill munur á löggiltri verzlun og
sveitaverzlun, eða að löggilt verzlun hafi
ekki mikil hlunnindi að bjóða; en eg
er á móti honum, þar aem hann taldi
löggildingarnar tál fyrir ábyrgðarfélögin.
Vátryggingarfélögin eru svo varkár,
að skip eru ekki vátrygð nema á bærilegar hafnir, en eg hefi rekið mig á
það, að skip hafa ekki viljað koma inn
á góðar hafnir, ef þær hafa verið ólöggiltar, eða að minsta kosti ekki viljað hafa þar nægilega langa dvöl. Hefi
eg reynsluna fyrir mér í þessu efni
með Svalbarðseyri, á meðan höfti var
ekki löggilt þar.
Háttv. þm. Strandam. (Guðj. G.)
hefir tekið af mér óraakið að geta þess,
að sama óhollustan, sem fylgir löggiltum kauptúnum, getur i flestum greinum fylgt sveitaverzlunum; og svo litil
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hlunnindi, sera fyigja löggilding hafna,
þá er að sama skapi eða raeir horfnar
á8tæður gegn löggildingum, þvl þar
sera það heflr verið haft á raóti löggilding hafna, að þær hefðu mest áhrif
f þvi efni, að leyfa vinfangasölu, þá
vil eg taka það fram, að eg hefði ekki
komið með þetta frv., ef eg hefði ekki
verið nærri viss um, að þetta þing
mundi annaðhvort lögleiða algjðrt vinsölubann, eða þá að minsta kosti trv.
8tjórnarinnar um gjald á vínsölu, og
þótt ekki yrði lengra farið en það fer
fram á, þá yrði þó algjörlega fyrir bygt,
að vinfangasala færi fram á smáhöfnum.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
með 15 atkv. gegn 4.
Önnur umr., 12. júlí.
ATKVGR.: Frv.greinin samþ. með
12 : 3 atkv.
Málinu visað til 3. umr. með 12 : 2
atkv.
Þri ðj a umr., 14. júlí.
ATKVGR.: Frv. samþ.
atkv. og afgr. til Ed.

með 15 : 3

Sjávarhásfearáðstafanir.
FRUMVARP til laga um dag- og næturbendingar á íslenzkum skipum í sjávarháska og ráðstafanir, er skip rekast á (C. 44); 1. umr., 12. júlí.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 17 samhlj. atkv.
Önnur umr., 14. júlí.
ATKVGR.:
1. gr. frv. samþ. með 18 samhlj atkv.
2. — —
—
— 17 —
—
3. — — —
— 18 —
—
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. með 10 samhlj. atkv.
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Þriðja umr., 18. júlí.
ATKVGR.: Frv. samþ. í heild sinni
með 19 samhlj. atkv. og afgreitt síðan
til landshöfðingja sem lög frá alþingi.

Árangur af þingsályktunum
18V7.
LANDSHÖFÐINGI gefur skýrslur um
framkvæmdir landsstjórnarinnar að
því er snertir nokkrar ályktanir, sem
gerðar voru af þinginu 1897.
Landshöfðingv. Eg skal leyfa mérað
gjöra grein fyrir þvi, hvað gjört hafl
verið af hálfu stjórnarinnar til þess að
fullnægja nokkrum af þeim ályktunum,
sem gjörðar voru á þinginu 1897.
í fyrsta lagi var samþykt héráþinginu ályktun, um að skora á stjórnina
að útvega áætlun um, hvað það mundi
kosta, að koma upp landsspitala í Reykjavik, og uppdrætti af honum.
Samfara þessari áskorun var önnur
áskorun til stjórnarinnar um, að grenslast eftir um kostnað við bygging á
sóttvarnarhúsum hér á landi.
Stjórnin hefir nú leitað upplýsinga
um þetta og liggur nú hér fyrir áætlun um kostnaðinn við bygging landsspítala; þessi áætlun er svo há, sem sé
rúm 213000 kr., að stjórnin treysti sér
ekki til fyrir sitt leyti að fara fram á,
að það fé væri lagt fram, sem mundi
þurfa til þess að koma þessu i verk.
Upplýsingar þær, sem stjórnin heflr
útvegað, afhendast hér með h. forseta,
til þess að leggjast fyrir þingið til athugunar.
Þá var og þess óskað, að stjórnin
leitaði hófanna hjá bæarstjórninni i
Reykjavik og sýslunefndunum f nærliggjandi sýslum um það, að hve miklu
leyti þær vildu taka þátt 1 spítalabyggingunni eða kostnaðinum við hann, —
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Svör þau, er komið hafa, verða einnig
afhent h. deild til athugunar.
í öðru lagi kom fram áskorun frá
þinginu um það, að stjórnin færi þess
á leit við söfnuðina i Reykjavíkurprestakalli og Vestmannaeyaprestakalli, að
þeir létu uppi, með hvaða kjörum þeir
vildu taka að sér fjárbald kirkna sinna.
Svörin, sem komið hafa, afhendast einnig h. forseta til þess að leggja fyrir b.
deild til athugunar.
í þriðja lagi var farið fram á það
við stjórnina, að hún hlutaðist til um,
að 8ett væru útibú eða framkvæmdarstofúr frá Landsbankacum á nokkrum
stöðum hér á landi. Tillaga þessi hefir
verið borin undir bankastjórnina, og afhendist hér svar hennar, til þess að það
sé lagt fram til athugunar fyrir h. deild.
Þá var loks í fjórða lagi veitt fé á
fjárlögunura til að undirbúa vitabygging á Austurlandi. Eins og kunnugt er,
kom hingað upp f f.vrra sumar verkfræðingur, til þess að rannsaka vitastæði þar, og hefir hann gefið skýrslu
um þessar rannsóknir sinar og áætlanir um kostnað við vitabyggingarnar.
En jafnframt var hann fenginn af bæarstjórnunum á Akureyri og ísafirði til
þess að skoða vitastæði þar í nágrennunum og gjöra áætlanir um kostnað
við vitabyggingar þar.
Þessar siðar
nefndu rannsókuir hans höfðu ekki i för
með sér neinn aukinn kostnað fyrir landssjóð.
Skýrslur verkfræðings þessa afhendast og hér með til athugunar fyrir h.
deild.

V egalagabreyting.
FRUMVARP til laga um viðauka við
lög 13. apr. 1894 um vegi; (C. bls. 95);
1. umr., 9. júli.
Jðn Jðnsson, 2. þm. Eyf.: Egvilstinga
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upp á því, að mál þetta verði fengið
nefnd í hendur til að fjalla um það.
Þvi er eins varið með þetta mál og
næsta raál á undan, að i frv. þessueru
ný ákvæði um það, bæði hvernig þjóðvegur skuli ákveðinn, og sömuleiðis um
viðhald hftns. Nefndin ætti lika að athuga um nauðsyn þá, sem víða á landinu mun vera til að gera vegi og vegakafla að þjóðvegum, og hvernig það
gæti orðið framkvæmt. Má og vera, að
á öðrum stöðum sé nauðsynin engu
minni en á þvf svæði, er frv. ræðir
ura.
Leyfi eg mér því, að stinga upp á 3
raanna nefnd i málið.
Samkvæmt tillögu 1. þm. Arn. (Tr.
G.) var samþ., að kjósa 5 manna
nefnd.
Kosningu hlutu:
Jens Pálsson
með 12 atkv.
— 11 —
Halldór Danielsson
— 10 —
Eiríkur Gislason
Guðjón Guðlaugsson
— 10 —
Sigurður Gunnarsson — 8 —
1. umr. frestað.
Framhald fyrstu umr., 13. júlí (C.
bls. 95 og þgskj. 54).
Fram8ögumaður(SigurðurGunnars8on)’.
Eins og nefndarálitið (C. 54) ber með
sér, hefir nefndin einhuga ráðið til þess,
að samþykkja frv. stjórnarinnaróbreytt.
Stjórnin hefir að áliti nefndarinnar
gert vel í að koma fram með frv. þetta,
þvf að hún lítur svo á, að hér sé bætt
úr brýnni þörf og uppfyltar brýnar
sanngirniskröfur hlutaðeigandi héraða.
Að öðru leyti get eg vísað til ástæðna
stjórnarinnar fyrir frumvarpinu, bréfs
sýslunefndarinnar í Mýrasýslu til amtsráðsins í Vesturaratinu og til nefndarálitsins sjálfs. Nefndinni gat ekki dulist,
að það væri rétt að orði komist í bréfi
sýslunefndarinnar í Mýrasýslu, þar sem
hún er að sýna fram á nauðsyn vega-
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lagningar þeirrar á kostnað landssjóðs,
er liér ræðir ura,að Mýrasýsla sé nú einna
verst stödd í vegalegu tilliti af sýslum
landsins, þegar athuguð sé vegalengd,
vegvonzka, lítill kraftur til vegagerðar
og hin feykilega mikla umferð. Eg
vona, að allri h. d. sé eins ljóst og oss
nefndarmönnum, að frv. fer fram á að
bæta úr brýnni þörf og eg þurfi þvi
ekki að fjölyrða um inálið, en vona, að
það fái að ganga hiklaust til 2. umr.
Landshöfðingi: Eg er þakklátur h.
nefnd fyrir það, hvernighún hefir tekið
i mál þetta; og sérstaklega er eg henni
þakklátur fyrir það, að hún hefir aðhylst skoðun þá, sem kemur fram í
frv. stjórnarinnar, sem sé þá nýu skoðun, að landssjóður leggi fram fé til
vegagerða sjálfur, en að hlutaðeigandi
sýslufélög annist viðhald vegarins.
Eg hefi orðið þess var, að sú skoðun
væri farin að vakna, aðeflagður væri
vegur fyrir landsfé, þar sem eigi væri
bein skylda landssjóðs að annast vegagerð, þá mundi það réttast, að sýslufélögin önnuðust viðhald á slíkum vegum. Þetta er sama skoðunin, sem kemur fram i frv. stjórnarinnar. En það
væri ef til vill rétt, að ganga lengra í
sömu átt; það væri ef til vill rétt, að
láta sýslufélögin halda við öllura vegum, sem lagðir eru á landssjóðs kostnað. Skiftingin yrði þá þessi: Lands
sjóður leggur vegina, sýslurnar halda
þeim við. Svo kvað þessu vera hagað
til f Noregi. Norðmenn þá, er hér voru
við vegagerð, furðaði á því, að landssjóður skyldi kosta hvorttveggja: lagning veganna og viðhald þeirra. Það
mundi líka fara svo, þegar vegagerðum hefði þokað dálítið áleiðis hér á
landi, að landssjóður mundi vart risa
undir þvl hvorutveggju, að leggja nýa
vegi og halda við öllum sínum eldri
vegum. Norðmennirnir skýrðu mér og
frá þvi, að í Noregi þætti það og meiri
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trygging fyrir góðu viðhaldi veganna,
að hlutaðeigandi héruð ættu að annast
viðhald þeirra. Allir vita, hve miklu
hagfeldara og ódýrara það er, ef fljótt
er gert við það, sem úr sér gengur á
vegum, en að það sé dregið þangað til
skemdirnar eru orðnar meiri. Nú liggur það í augum uppi, að héraðastjórnunum blýtur að vera kunnugra um ástand veganna hverrar í sinu héraði en
landstjórninni getur verið, og að þær
því standa betur að vígi með viðhald
þeirra.
Eg vona því að sú skoðun ryðji sér
nieir og meir til rúms, að viðkomandi
sveitarfélög taki að sér viðhald þeirra
vega, sem lagðir eru á landssjóðs kostnað.
ATKVGR.: Frv. visað til 2. umr. með
19 shlj. atkv.
Önnur umr., 17. júlí.
ATKVGR.: Frv. samþ. með 17 shlj.
atkv. Vfsað til 3. umr. með 16 shlj.
atkv.
Þriöja umr., 19. júlí.
ATKVGR.: Frv. samþ. með 19 shlj.
atkv. og afgreitt siðan til forseta Ed.

Lóð undir vitíi.
FRUMVARP til laga um afhendiug lóðar til vitabyggingar o. fl. (C. bls. 164);
1. umr., 4. júli.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. urar.
með 21 samhlj. atkv.
Ö n n u r umr., 6. júlí.
Halldár Danielsson: Eg leyfi mér að
stinga upp á, að nefnd sé skipuð i
raálinu.
ATKVGR:
Nefndarkosning samþ.
með 12 atkv.
Kosning hlutu:
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Halldór Danielsson- með 11 atkv.
Þórður Guðmundsson -9 —
Jón Jensson
— 8 —
Umr. frestað.
Framhald annararumr., 17.
júli (C. bls. 164, og þskj.!55).
Jens Pdlsson: Það er eitt orð, sem
viðhaft er, bæði í hinu upphaflega frv.
og brtill. nefndarinnar, sem mér pykir
varhugavert; það er orðið jarönœði.
I greininni stendur, að skylt sé að láta
af hendi lóð til vitastæðis, undir Iveru
hús og til jarðnæðis.
Eg hefl aldrei
heyrt orðið haft i öðrum skilningi en
um ábúð á ákveðinni jörð, en mér
skilst, að ekki sé hér beinlinis gert ráð
fyrir jörð til ábúðar, heldur sé mein
ingin sú, að vitavörður geti notið einhverra jarðarafnota, svosem beitar, matjurtagarðs eða þessh., og yrði það því
svipað því sem þurrabúðarmenn hafa
eða húsmenn, sem fá land til beitar,
garða eða því um liks, en um slíka
menn verður ekki sagt, að þeir hafi
jarðnæði.
Mér finst orðið því ekki
eiga við og vil skjóta því til hinnar
heiðr. nefndar, hvort hún ekki vildi
yfirvega þetta og breyta til 3. umr, og
væri eg fús á að vera með i ráðum.
Framsögumadur (Jón Jensson): Eg er
þakklátur h. þm., er nú settist niður,
fyrir það, að hann vakti athygli á orð
inu jarðnœði, sem er viðhaft i frumvarpinu. Eg er honum þakklátur vegna
þess, að eg veit til að fleiri þingmenn
hafa hneykslast á því orði, og að eg
nú fæ tækifæri til, fyrir uefndarinnar
hönd, að fara um það nokkrura orðum.
H. þm. Dal. (J. P.) tók frara, að það
mundi meining nefndarinnar og stjórnarinnar, að vilja með þessu orði, að
vitaverði verði útvegaður beitarréttur,
og getur það verið nauðsynlegt; en
það tiífelli getur lfka komið fyrir, að
beialini8 sé natíðeynlegt að útvega jörð

eða jarðnæði handa vitaverði, og eg
álít rétt að hafa orðið svo vfðtækt, að
það grfpi yfir sem flest tilfelli, og að
landsstjórnin hefði vald til að gera upptækt,? exprópriera, t. d. lítið kot, ef þörf
gerðist. Eg get beinlínis bent á tilfelli,
þar sem ekki mundi hafa verið neitt
hik á mönnum með að gjöra kot upptækt ef fyrir hefði verið; það var þegar
Reykjanesvitinn var bygður. Hann er
settur a;ði-langt frá allri bygð, og hetði
lftið kot verið nálægt, roundi ekkert
hik hafa verið á þvi, að menn hefðu
álitið rétt að expróprfera það. Ákvæðið, eins og það er orðað í frv., getur
haft mikla þýðingu til þess að gjöra
landssjóði vitahaldið léttara. Vona e'g
að hin háttv. deild samþykki frumv.
með þeim breytingum, sem nefndin
hefir stungið upp á, en að öðru leyti
er nægur tfmi til, að koma sér saman
um þetta atriði til 3. umr.
Jens Pdlsson: Eg get ekki verið samdóma h. framsm. (J. Jenss.) um, að ástæða sé til að halda þessu ákvæði tím,
að taka megi upp býli handa vitagæzlumönnum. Það þarf að vera brýn
almenningsþörf fyrir hendi til þess, að
forsvaranlegt sé að gera upptæka jörð,
sem er í ábúð, og vísa ábúandanum á
bug. En sú brýna alraenningsþörf ei
hér ekki fyrir hendi, því sfður nokkur
nauðsyn. Þvf þá ástæðu, sem háttv.
framsm. tók fram, að sllkt mundi íétta
landssjóði vitahaldið, get eg ekki kallað nauðsyn. Eg vil ekki veita rétt til
að gjöra býli upptæk, þegar ekki er
um ýtarlegri nauðsyn að ræða en hér
er gert ráð fyrir.
Framsögumaður (Jón Jensson}: Mér
finst h. þm. (J. P.) gangaút frá þvl, að
taka eigi jörð endurgjaldslaust; en það
er langt frá. Stjórnin ákveður, hvenær
almenningsþörf krefst þess, að jörð sé
tekin, og er þá skylt að endurgjalda
hana að fullu. Það er engin hætta á,

6S

Lóð undir vita.

að hallað verði á einstaklinginn, þá er
óvilhaliir menn meta. Mér finst heldur ekki minni ástæða til að trúa stjórninni fyrir að ákveða, hvenær jörð eða
kot skuli gert upptækt, en að hún ákveði, hvort draga skuli af öðrum réttindum manna.
Þá finst mér nær að
fella frumvarpið, trúa ekki stjórninni
fyrir, að ákveða um nein réttindi; það
væri meiri samkvæmni í þvi.
Oþarft
að taka það fram, að það er ekki nefndin sem heflr sett þetta orð »jarðnæði>
inn í frv., en hitt er rétt, að hún fann
ekki ástæðu til að breyta því, þar eð
hún vildi hafa frv. sem yfirgripsmest;
fanst henni réttast vera, að það væri
það.
Skúli Thóroddsen: Eg verð að taka
undir með h. þm. Dal. (J. P.), að óheppilegt sé að halda þessu ákvæði.
Það á raunar ekki við að fara langt
út i þetta atriði nú við 2. um., en eg
mun samlaga mig við aðra h. þm. um
breytingu til 3. umr. Eg get ekki verið samþ. h. framsm. (J. Jenss.) um það,
að almenningsþörf krefjist þess nokkurn tirna, að vitaverði sé útvegað jarðnæði; en aftur á móti verður ekki hjá
því komist, að skylda almenning til
þess, að láta af hendi gegn hæfllegu
endurgjaldi lóð til vitastæðis og undir
iveruhús handa vitagæzlumanni. Þetta
ákvæði, að »exprópríera« raegi jarðnæði handa vitavörðum, getur þvi eigi
verið i öðrum tilgangi gert en að létta
á landssjóði, gera honum hægra fyrir
að fá vitaverði fyrir litið kaup, þar
sem jarðnæðið er einuig i boði; en »expropríation« i slikum tilgangi álit eg
að ekki sé auðið að réttlæta; þvi þegar meta á skaðabætur, þá er ekki alveg víst, að nægilegt tillit sé tekið til
þess, hve jarðnæðið er mikils vert fyrir viðkomandi mann; og þar sem
stjórnin kynni að misbrúka heimild þá,
er hér ræðir um, til skaða fyrir ein-
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staka menn, þá virðist mér einnig, að
mjög varhugavert sé að samþykkja
ákvæði þetta frá þvi sjónarmiði.
ATKVGR.: Br.till. við 1. gr. samþ.
með 17 samhlj. atkv.
1. gr. með áorðinni brt. samþ. með
17 samhlj. atkv.
Br.till. við 2. gr. samþ. með 19 samhlj. atkv.
2. gr. með áorðinni brt. samþ. með
21 samhlj atkv.
3. gr. samþ. með 20 samhlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 21
atkv.
Þriðja umr., 19. júlí, (C. bls. 164
og þskj. 107, 115).
Jens Pdlsson: Eg, ásamt fleiri h.
þro., á brtill. við frv. þetta, og skal eg
leyfa mér að fara fáum orðum um þær.
Eins og eg gat um við 2. umr. málsins, get eg ekki felt mig við orðið jarðnæði í 1. gr. frv., af þvi að jarðnæði
er haft i annari merkingu i málinu en
mér fanst það ætti að hafa þar; það
er haft um ábúð á jörð, sem er metin
til dýrleika, en mér finst það ekki geta
verið sönn nauðsyn, að expropriera ábúðarjörð handa vitagæzlumönnum;
hitt er eðlilegt, að þeim sé veittur hægur aðgangur að þvf, að fá lóð til að
yrkja matjurtagarða og beitiland banda
skepnum sinum, og þvi fer brtill. fram
á, að i staðinn fyrir »lóð eftir þörfum
til vitastæðis, undir íveruhús og til
jarðnœöis handa vitagæzlumannic komi:
»lóð eftir þörfum til vitastæðis, undir
íveruhús og til rœletunar handa vitagæzlumanni«.
Við 2. gr. eru brtill. þessar: að burtu
falli orðin »á sama hátt«, þvi að þau
sýnast ekki hafa neitt að þýða þar.
Hin brtill. við sömu gr. miðar sumpart að þvi, að bæta málið á greininni,
og sumpart að þvl, að bæta inn í gr.

66

68

Lóð undir vita. — Friðun á Hallormsstaðarskógi.

nýu atriði, ttffl hagbeit fyrir skepnur
vitagæzlumanna, og var sú breyting
nauðsynleg, ef órdið jarðnæði er felt úr
1. gr.
Landshöfðingi-. Eg er fyllilega samdóma br.till. þeirn, sem komið hafa
fram við frv.; eg get eigi talið þær
efnisbreytingar, heldur að eins breytingar, er taki enn ljósar ’fram, það sem
til var ætlast. Mæli eg því, með að
þær séu samþyktar.
ATKVGR.: Br.till. við 1. gr. samþ.
með 18 shlj. atkv. Fyrri br.till. við 2.
gr. samþ. með 19 shlj. atkv. Síðari
br.till. við 2. gr. samþ. með 19 shlj.
atkv. Frv. meö áorðnum breytingum
samþ. með 19 shlj. atkv. og afgreitt
síðan til forseta Ed.

Amtsráðsfundarstaður.
FRTJMVARP til laga um breyting á 48.
gr. i tilsk. 4. mai 1872, um sveitarstjórn á íslandi (C. 46); 1. umr., 12.
júlf.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
með 17 samhlj. atkv.
Önnur urar., 14. júli.
ATKVGR.: Frumv.gr. samþ. með 17
shlj. atkv. Fyrirsögn frv. samþ. án
atkv.gr. Málinu vísað til 3. umr. með
15 atkv.
Þriðja umr., 18. júlí.
ATKVGR.: Frv. samþ. í heild sinni
með 15 shlj. atkv. og afgreitt siðan til
landshöfðingja sem lög frd alþingi.

Friðun á Hallormsstaðarskógi.
FRUMVARP til laga um friðuu á HallAlþ.tið. B. 1899.

ormsstaðarskógi (C. 156); 1. umr., 14.
júlí.
Flutningsmaður (Jón Jónsson, þm. A.Sk.): Eins og h. deild er kunnugt, var
á síðasta þingi samþ. hér í deildinni
frv. um afnám ftaksréttar hins fyrverandi Þingmúlaprestakalls 1 Hallormsstaðarskógi, en frv. þetta var felt í h.
e. deild, af því að ekki var farið fram
á, að endurgjalda hlutaðeigandi presti
tekjumissi þann, sem af itaksmissinum
leiddi. Orsökin til þess, að flutnm. þess
frv. fóru ekki fram á, að ákveða presti
neitt endurgjald fyrir ítaksmissinn, var
sú, að þeim virtist ítakið að sjáltsögðu
hafa átt að falla niður, þegar Hallormsstaðar- og Þingmúlaprestaköll voru
sameinuð, þar sem Hallormsstaður átti
slægjuítak í Þingmúlalandi, en Þingmúli skógarhögg i Hallormsstaðarlandi.
En hvað sem þessu líður, þá mun öllura koma saman um það, að Hallormsstaðarskógur sé einhver hinn mesti og
fegursti skógur hér á landi og sannnefnd
þjóðargersemi, og það sé skylda löggjafvaldsins, að vernda hann frá eyðileggingu, og skoraði því h. þingd. i hitt hið
fyrra á h. landsh. að hlutast til um, að
jörðinni Hallormsstað yrði. komið undan
Vallanessprestakalli og hún gerð landssjóðseign, þvi þá væri hægra að ákveða
landskuldina og skipa fyrir um meðferð
skógarins, því að hætt væri við þvf, að
ábúandinn yrði að ganga nærri jörðinni, skóginum til skemda, ef landskuld
væri mjög há. En þar sem presturinn
að Vallanesi verður að svara háu afgjaldi af brauðinu til landssjóðs, mundi
hann naumast geta lækkað afgjaldið af
Hallormsstað; miklu fremur eru likindi
til að hann mundi reyna að hækka það
og er því nauðsyn á þessu frv. til að
vernda skóginn.
Eg hefi fengið bendingu frá h. landsh.
um, að heppilegra mundi að breyta orð5 (11. ágúst).
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færi í frv. á þá leið, að i stað þess. að Sk.): Mál þetta hefir hingað til gengið
í þvi stendur að jörðin skuli verða lands- svo vel gegnum h. d., að vart mun
sjóðseign, komi: að stjórninni veitist þurfa margt með því að mæla. Eg
heimild til að gera hana að landssjóðs- skal þá leyfa mér að geta þess, að vér
eign, með þeim skilmálum, aö prestur- höfum komið með dálitla viðaukatillögu
inn í Vallanesi fengi tekjuuppbót, sera við frv. um það, sem í sjálfu sér var
tekjum af jörðinni svaraði, með lækk- sjálfsagt, að hjáleigur jarðarinnar skyldu
un árgjaldsins. Hann hefir talið 40 kr. fylgja henni. Oss þótti réttara að taka
árlega fyrir skógarítakið, en það álit- þetta fram, til'þess að fyrirbyggja allum við heldur hátt, og eftir brauðamat- an misskilning.
Eg skal geta þess, að þegar Hallinu nýa frá þvi i vetur er afgjaldið af
ormsstaður var sameinaður Þingmúla,
jörðinni flallormsstað 194 kr.
Tekjur brauðsins af jörð þessari eru þá var prestinum skipað með lbbr. 7.
þvf 234 kr. að tali prestsins, sem hlut jan. 1885 að sjá um skóginn, að hann
á að máli, og ætti árgjaldið af brauð- yrði ekki fyrir skemdum af mannavöldinu því að lækka niður í 166 kr.; en um, og átti hann eiukanlega að hafa
til þess að gjaldið standi á tug höfum eftírlit með ábúandanum, svo að hann
við þó lagt til að það lækkaði um 240 gengi ekki of nærri skóginum. En nú
er sú breyting orðin á, að bæði Hallkr.
Eg vil mælast til að h. deild taki ormsstaður og Þingmúli hefir verið samfrv. vel, og láti það ganga til 2. umr. einað Vallanesi og svo lagt 1000 kr.
og vil eg þá koma með breytingu f þá árgjald á hið sameinaða prestakall. Það
átt, að laga það samkv. bendingu b. er auðsætt, að þar sem svo hátt árgjald hvílir á brauðinu, þá er freisting
landsh.
ATKVGR.: Málinu vísaö til 2. umr. fyrir prestinn að færa upp eftirgjaldið
eftir Hallormsstað; og vel er hugsanlegt,
í e. hlj.
að sá maður kæmi, er byði hærra eftirÖnnur umr., 17. júlí (C. 56,73).
gjald eftir jörðina en góðu hófi gegnir,
Flutningsmaður (Jón Jónsson, þm. A,- því að hún er taJin góð útigangsjörð,
Sk.): Þessu máli hefir verið tekið vel, en þetta gæti vel verið einhver glæfraog finn eg því ekki ástæðu til að fara maður og gróðabrallari, sem reyndi að
um það mörgum orðum, einkum þar ná sér niðri einmitt með því að nota
sem hiun hæstv. landsh. er ekki við- skóginn alt of óspart til beitar og annstaddur, svo hann gæti látið í ljósi, ars, og eyðilegði hann með því, og
hvort málið væri stjórninni geðfeldara mundi þá presturinn varla hafa neinn
og aðgengilegra fyrir þessa breytingar- hemil á slíkum ábúanda. Til þess að
till. Eg vona, að frv. þetta nái tilgangi fyrirbyggja þetta, höfum vér komið
sinum, ef stjórnin vill styðja það. Óska fram með þetta frv. um að Halllormseg svo, að br.till. verði samþ. og málinu staður skuli eftirleiðis vera umboðsjörð,
vísað til 3. umr
er standi undir sérstöku eftirliti amtsATKVGR.: Br.till. samþ. með 22 ráðsins i Austuramtinu. Eg óska, að
atkv. 2. gr. frv. samþ. með 22 atkv. h. deild sýni frv. enn hina sömu velvild sem fyr og að hæstv. lh. mæli með
Málinu vísað til 3. umr. i e. hlj.
því, að það nái staðfestingu konungs.
Þriðja umr., 19. júlí (C. 108, 111).
Þá vona eg, að skóginum sé borgið.
Flutningsmaður (Jón Jónsson, þm. A,ATKVGR.: Viðaukatillaga á þgskj.
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111 sþ. með 19 samhlj. atkv. Frv. með
áorðinni breytingu samþ. með 19 samhlj.
atkv. og afgreitt til forseta Ed.

Lækn ishéraðaskipun.
FRUMVARP til laga um skipun læknis
héraða á íslandi o. fl. (C. bls. 90); 1.
urar., 4. júlí.
Guðlaugur Guðmundsxon: Mér þykir
i sjálfu sér harla leiðinlegt, að þurfa að
leggja á móti frv. þessu. En þegar litið er á undangenginn æviferil þess, þá
finst mér þíngið ekki geta tekið það til
umræðu nú, og að það sé að eins til
þess að tefja fyrir öðrum málum, sem
líklegri eru til þess að fá framgang, að
vera að fara lengra út i þetta mál. —
Siðasta þing og fulltrúi stjórnarinnar á
þingi urðu sammála um það, hvernig
málinu skyldi til lykta ráðið. En þegar
til ráðaneytisins kemur, þá kveður við
annan tón; það þykist ekki geta ráðið
til að lögin séu staðfest i þeirri mynd,
sem bæði þing og stjórnarfulltrúinn
höfðu komið sér saman um.
Þetta á,
eftir réttum pólitiskum reglum, &ð verða
frv. þessu, sem stjórnin hefir lagt fyrir
þingið, að falli. Hér er um svo alvarlegt ágreiningsatriði að ræða milli þings
og stjórnar, eftirlaunarétt fyrir 22 ný embætti, að eg sé ekki að þingið geti
beygt sig fyrir stjórninni i því.
Eg játa það fúslega, að þörf er á að
koma læknaskipun vorri i annað og
betra horf en nú er; en óneitanlega
fylgir mikill kostnaður breytingum þeim,
sem hér er farið fram á, kostnaður, sem
vafasamt er um, hvort er með öllu
nauðsynlegur; það er vafasamt, hvort
ekki er hægt að bæta kjör lækna á
annan hátt en þann, að ganga að beinhörðum kröfum stjórnarinnar.
Eg sé
sem sagt ekki, hvernig þingið geti haldið óskertum sóma sínum, ef það gengur
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að þessari kröfu stjórnarinnar um stórkostlega fjölgun á eftirlauna-embættum,
sem vitanlega ganga þvert á móti vilja
þings og þjóðar.
ÞórðurJ. Thoroddxen: Egget ekki verið á sama máli sem h. þm. V.Sk. (Guði.
G.), og harla fljótráðið sýndist mér það
af þinginu, að fella frv. þetta nú umræðulítið eða umræðulaust. Þetta er
svo raikilsvarðandi mál og það heflr
veriö svo rækilega undirbúið og miklum tfma varið til þess, að mér virðist
það ekki geta komið til nokkurra mála,
að hætta nú við alt saman og gjöra þar
með alt eins og að engu, sem þegar
hefir verið gjört.
Og ef um nokkurn
þjóðvilja er að ræðaínokkuru máli, þá
er það einmitt i þessu máli.
Það hefir ljóslega sýnt sig, að þjóðin
hefir varla orðið eins samdóma um að
fá breytingu á nokkru, eins og einmitt
á læknamálura sinum, og hér er einmitt
stefnt i þá átt, sem þjóðin æskir.
Það væri því ærið fljótráðið, að hafna
með öllu frv. þessu, þótt þingið greini
á við stjórnina i einu litilfjörlegu atriði.
Það er svo fjarri þvi, að eg fái séð, að
sómi þingsins sé i veði, þótt vér tökum
mál þetta til ihugunar, að mér finst
það vera skylda þingsins, að ihuga það
enn á ný. Það er þjóðin, sem hefir
lagt það upp í hendurnar á oss, og minna
má það ekki vera en aö vér tökum
þetta áhugamál hennar til rækilegrar
meðferðar.
Eg vil þvi leggja það til,
að 5 manna nefnd sé skipuð i þvi; h.
þm. V.Sk. (Guðl. G.) getur eigi að siður komið mælsku sinni við og reynt
að koma því fyrir kattarnef.
Það er
og hugsanlegt, að honum snerist hugur
við frekari ihugun málsins, þvi að enn
hefir hann ekki haft nema einn dag og
eina nótt til að yfirvega það, eins og
það liggur nú fyrir. Að minsta kosti
sé eg, að hann hefir breytt skoðun við
nákvæmari íbugun annars máls, þar
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sem eg sé á þskj., sem útbýtthefir verið á fundinum, að hann nú ber fram
frv., þar sem lagt er til, að numin séu
úr gildi lög, sem hann sjálfur var frumkvöðull að á síðasta þingi.
ATKVGR.: Nefndarkosning
12 : 10 atkv.

feld með

Guðlaugur Guðmundsson: Eg skalað
eins leyfa mér að leiðrétta tvö atriði
hjá 1. þm. G.-K. (Þ. Th.). Eg get vel
skilið, að h. þm. (Þ. Th.) sé mál þetta
áhugamál mikið, því að óhætt mun mega
telja hann höfuðflytjanda þess. Enhvað
sem því líður, þá verð eg að visa því
frá mér, að það sé fljótráðið af mér að
leggja það ti), að máli þessu sé vísað
frá þinginu.
Það er ekki rétt, að eg
hafi haft að eins sólarhrings-umhugsun
arfrest um það. Það er orðið langt siðan að till. hæstv. landsh. i því birtust
og sömuleiðis undirtektir ráðgjafans.
Hér er um princip að ræða, sem þing
og stjórn hafa lengi togast á um. Það
virðist þvi i raun og veru ekki þurfa
mjög langan tima til að íhuga mál, sem
áður er gagnkunnugt. í öllu falli ætti
sá 6—8 mánaða tími, sem gefist hefir
kostur á að athuga málið að nýu, að
vera meira en nægilegur.
H. þm. (Þ.
Th.) sagði að sómi þingsins væri í
veði, ef málinu væri eigi haldið áfram(Þ. Ih.: Það voru ekki mín orð). En
eg segi, að sómi þess sé miklu fremur
i veði, ef það fellur nú svo skjótlega
frá þeirri stefnu, sem svo fast hefir verið haldið fram, að auka ekki eftirlaunabyrði landssjóðsins.
Þar sem h. þm. (Þ. Th.J benti á það
sem hviklyndi frá minni hálfu, að eg
færi fram á það, að breytt væri ákvæði
i lögum nr. lö, 4. júni 1898, sem eg þó
hefði verið frumkvöðull að, þá er þess
að gæta, að hér er hvorki um hviklyndi né fljótræði að tala, þvi að breyting sú, sem nú er farið fram á að gjörð
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sé, stendur i sambandi við og er afleiðing af annari stórkostlegri breyting,
sera farið er fram á að gjörð sé á
gjaldstofni þeim, sem þar ræðir um.
Landshöfðingi: Eg verð að taka undir með h. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.), að mér
finst fljótræði af h. þingd., ef hún ætlar
sér að fella nú þegar frv. þetta, án
þess að ræða það, og eg verð líka að
taka uudir það, að mér finst sómi þings
ins í veði, ef það neitar að ræða jafnþýðingarmikið mál og læknaskipun
landsins. Þingið hefir jafnan sýnt, að
það er fúst á að ræða þau mál, er lúta
að því, að bæta úr fjárhag manna eða
stuðla að samgöngubótum; en að hvaða
liöi kemur slíkt, ef ekki er hugsað um
lífið og heilsuna. H. þm. V.-Skaft (Guðl.
G.) sagði, að bæta mætti kjör læknanna á annan veg en með frv. þessu.
Það er að vísu satt, en það hefði þó
átt að skipa nefnd til að ihuga það.
Að sönnu er nú búið að fella nefndarkosningn, en samt sem áður óska eg að
málið yrði látið ganga til 2. umr., því
eg get hugsað mér, að menn áttuðu sig
þá betur, og þar sem mér virðist menn
nokkuð heitir nú í þessu máli, er vonandi, að þeir yrðu dálitið íarnir að
kólna, þegar málið yrði tekið fyrir
aftur.
Guðjón Guðlaugsson: Eg álít óheppilegt og of mikla fljótfærni, ef h. þingd.
feldi mál þetta nú þegar, þrátt fyrir
það, þó frv. hafi fengið þessa útreið
hjá stjórninni, án þess að gera frekari
tilraun eða þá að ganga að tilboði
hennar og segja já og amen til alls,
enda veit eg ekki betur en að það sé
almennur vilji þjóðarinnar, að gerðar
séu umbætur á læknaskipuninni, þótt
eg hafi reyndar ekki kynt mér alla
þingmálafundi, sem haldnir hafa verið
i vor, enda er mikil þörf á þvi,
að gera umbætur í þessu efni. Það er
líka athugavert, að stjórnin feldi frv.
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meðal annars af því, að hún áleit, að
á því væri formgalli frá þingsins hálfu,
og þó vér játum liklega ekki, að hér
hafi nokkur forragalli átt sér stað, þá
er þó hægt að lagfæra slíkt og þá getur hugsast, að stjórnin liti öðru vísi á
málið eftir en áður, ef formgalla þessum er burt rýmt. Að öðru leyti vil eg
ekki samþykkja frv. þetta eins og það
liggur hér fyrir, heldur eins og það
var samþykt á síðasta þingi. — Þaðer
ómögulegt tyrir stjórnina að segja um
slikt frv. sem þetta, að hér sé farið
fram á óþarflegar eða ósanngjarnar
kröfur frá þjóð og þingi. Þetta frv.
stendur í nánu sambandi við annað frv.
sem stjórnin hefir aftur og aftur neitað
staðfestingu, nfi. eftirlaunafrv., og finst
mér því sjálfsagt, að þingið feti i þessu
efni alveg f sömu spor og það hefir
gert að undanförnu.
Þar sem h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
sagði, að hægt væri að bæta kjör lækna
á annan veg en með þvi að samþykkja
þetta frv. og að slíkt mætti gera í sjálfum fjárlögunum, þá er það hvorki
einkatilgangur né aðaltilgangur þessa
frv., að bæta kjör læknanna, heldur
heilbrigðismál þjóðarinnar, og álft eg
þvi, að nauðsynlegt hefði verið að kjósa
nefnd til þess að komast að einhverri
niðurstöðu. En færi svo, að tillögur
hennar yrðu ekki heppilegar, er ætíð
nægur tími til að fella frv.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: Eg er sam
dóma h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) um það,
að hið eina svar, sem vér eigum að
gefa stjórninni i þessu máli, sé að fella
frv. nú þegar. Almenningur hefir varla
verið eins sammála um neitt eins og
það, að eftirlaun ættu að takmarkast
eða jafnvel afnemast, en stjórnin hefir
jafnan sett viðleitni þingsins f þá átt
stólinn fyrir dyrnar. Nú er að ræða
um að stofna mörg ný embætti með
eftirlaunum, að þegar þingið reynir að
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takmarka eftirlaunin litið eitt, þá er
stjórnin þar »Þrándur í Götu«, en nú
er það á þingsins valdi, að láta hana
ekki kúga sig i þessu máli. Þar sem
hinn hæstv. lh. sagði, að mál þetta
snerti öðrum fremur lif og heilsu landsmanna, þá skal eg taka það fram, að
einn af okkar beztu læknum hefir nýlega látið i ljós i blaðagrein, að aðalráðið til að tryggja heilsufar landsmanna væri ekki fjölgun lækna, heldur betri aðbúnaður og hentugri húsakynni.
Einar Jónsson: Eg get hvorki verið
samdóma h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) né
h. þm. A.-Sk. (J. J.) að vér eigum að
neita þvi, að Sómi þingsins liggi við,
ef vér fellum ekki þetta mál nú þegar,
vegna þess að stjórnin hafi neitað að
staðfesta það, þar sem þingið og landshöfðingi hafi verið sammála um það
1897. Mér getur ekki annað fundist,
en að sómi þingsins sé ekki siður I veði
ef það vill ekki gera sitt ítrasta til að
sinna jafn áriðandi máli og þetta er
og svo mikið áhugamál, sem landsmönnum er það. Það sem aðallega
olli þvi, að stjórnin vildi eigi ganga að
frv., var ákvörðunin um eftirlaun læknanna, og það er vissulega vert að athuga, hvort vér eigum að leggja svo
mikið kapp á að halda þeirri ákvörðun,
að vér viljum láta málið alt falla að
öðrum kosti. Eftirlaunaákvörðunin getur ekki verið aðalatriðið i þessu máli.
Það er skipun læknishéraðanna og fjölgun
læknanna, sem er aðalatriðið, og falli
frv., fellur sú bót, sem í því felst, og
svo aðrar ákvarðanir þess, t. a. m. um
bústað iækna, borgun til lækna fyrir
sérstök læknisverk o. s. frv.
Færi svo, að frv. yrði enn ekki samþykt, mætti að vísu gera ráðstöfun til
að kjör aukalækna yrðu bætt i fjárlögunura, en það er ekki nóg. Annars get
eg hugsað mér, að stjórnin sé hér að
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reyna staðfestu þingsins og hvort það
leggi svo mikið kapp á atriðið um eftirlaunin, að það vilji fresta umbótum á
læknaskipuninni, ef það fær ekki eftiriaun læknanna lækkuð.
Mér fyrir
mitt leyii er það ekki kappsmál, og það
því sfður, sem það var samþykt á tveimur þingmálafundum i mínu kjördæmi í
vor, að þingið slakaði heldur til um
eftirlaunin, en læknaskipunarmálið gengi
ekki fram.
Það er auk þess vel hugsanlegt, að
þótt stjórnin hafi eigi viljað ganga að
frv. frá 1897, þá kunni hún að gera
það nú. Það er eigi vfst, að henni sé
eftirlaunaspursmálið það kappsmál. Og
þó að hún gangi ekki’ að því nú, kynni
hún að gera það, ef frv. kæmi frá þinginu í 3. sinn. Hún hefir stundum látið
undan.
Tryggvi Gunnarsson: Það hefir verið
tekið fram hér af þingm. Skaftf., að
sómi þingsins væri lagður í söiurnar,
et það feldi ekki málið nú þegar; en
eg skil ekki, á hverju þessi skoðun er
bygð; f hið minsta er hún gagnstæð
gjörðum undanfarinna þinga. Þingið
hefir hvað eftir annað tekið uppá næsta
ári ýms mál, sem stjórnin neitað um
samþykki sínu, t. d. lagaskóla, eftirlaunalög, að eg ekki tali um breytingar á stjórnarskránni.
Mér virðist sóma þingsins miklu frem
ur misboðið, ef málið væri nú felt við
1. umr. Það lýsti þrekleysi þingsins,
að halda sfnu máli fram, og gæfi stjórninni tilefni til, að segja um önnur mál,
að réttast væri að neita um staðfest
ingu. Þingið mundi verða Ijúft á að
beygja sig og hætta kröfum sfnum. Eg
álft því miklu réttara að láta málið
ganga til 2. umr. og senda svo stjórninni frv. aftur óbreytt frá þvf, er þingið samdi i hittið fyrra; vér sjáum, að
vel getur komið fyrir, að ráðherraskifti
verði í Danmörku, og þá getur svo
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farið, að hið nýa ráðaneyti hafi aðrar
skoðanir, og verði fáanlegt til að samþykkja lögin. Eg álft þvi réttara að
þingið láti raálið gagna áfram til 2.
umræðu og haldi málinu í sama formi,
sem á sfðasta þingi; það væri næst vilja
meiri hluta landsmanna.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg vil að
eins gjöra þá fyrirspurn til hæstv. ldsh.,
hvort nokkrar líkur séu til þess, að
mál þetta fái framgang hjá stjórninni,
ef frumv. kæmi til hennar aftur í sama
formi og 1897.
Landshöfðingi: Það er ekki auðvelt
að segja með vissu, hvernig stjórnin
lftur á þetta mál, ef það kemur til
hennar með sömu eftirlaunaákvæðum
eins og f hitt eð fyrra, því ýmislegt
getur breytst á þeim tfma, sem þangað til líður. Sjálfur hefi eg ekkert
annað í höndum frá stjórnarinnar hálfu
f þessu máli en bréf það, sem birt er
f Stjórnartíðindunum, sem háttv. þingd.
er kunnugt. Eg get ekki neitað þvi,
að mér kom það nokkuð óvart og undarlega fyrir, hvernig háttv. þm. V. Sk.
(Guðl. G.) tók 1 þetta mál, því mér er
það kunnugt, að hvergi er jafnvel
Kvartað meira um læknaskortinn en
einmitt i hans kjördæmí. Það hafa
margoft komið til mfn menn þaðan
beinlínis grátandi yfir læknaskortinum
og beðið um hjálp. (Guðlaugur Guðmundsson: Hvaðan ?) Ur Mýrdalnum.
(Guðlaugur Guðmundsson: Það er aukalæknishérað). Það dugar alls ekkert,
því það sýnir sig, að enginn vill sækja
um það, og mig furðar á, að h. þm.
vill ekki hjálpa kjósendum sínum. Það
sýndi sig þegar eftir það að lögunum
var neitað staðfestingar, að aðsóknin
hefirstórum minkað að læknaskólanum,
því menn eru ófúsir á að nema læknisfræði og eiga ekki von á öðru á ef'tir en komast í eitthvert aukalæknishérað. Það var sagt hér áðan, að
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bæta mætti úr kjörum lækna með fjárlögunum, en slikt et ekkert neraa kák.
Því siðan læknalögin frá 1875 komu út
hefir aukalæknunum verið skotið inn í
umdæmi héraðslæknanna hingað og
þangað, svo nú er óregla korain víðast hvar á héraðaskipunina.
Þetta
þarf að taka alt fyrir frá rótum til að
koma þvl í betra horf. En vilji þingið ekki ræða mál þetta nú, þó það mishepnaðist siðast, þá sé eg ekki hvernig það getur afsakað sig gagnvart kjósendum sinum, þrátt fyrir það þó samþykki stjórnarinnar fengist ekki í fvr.-ta
sinn.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 15 atkv. gegn 6.
Ö n n u r umr., 6. júli.
Landshöfðingi: Eg get ekki annað
en látið i Ijósi fögnuð minn yfir því,
að geta hampað frumv. þessu með góðri
heilsu eftir lifsháska þann, sem það
var í iyrir 2 dögum, því það gefur
mér ástæðu til að vona, að það muni
eiga langt llf fyrii höndum, og muni
gera landi og lýð gagn. Eins og kunnugt er, var eitt ákvæði i samskonar
frumv. frá 1897, sem olli þvi, að stjórnin synjaði því staðfestingar, nefnilega
það, að eftirlaun lækna skyldu ákveðin eftir öðrum mælikvarða en eftirlaun
annara embættismanna, og finst mér
það eðlilegt, þótt stjórnin vildi ekki
ganga að þessum ákvæðura eða leggja
fram hönd til að styðja að því, að
læknum landsins væri úthlutað lakari
eftirlaunakjörum en öðrum embættismönnum, sem skipaðir eru af konungi
og launað er úr landssjóði. Eg fyrir
mitt leyti er samþykkur því, að læknar eigi skilið að fá eins góða þóknun
fyrir starfa sinn og nokkrir aðrir embættismenn, og að þeir, sem verja
tíma og kröftum, og einatt stofna lifi
og heilsu i hættu til þess að hjálpa
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öðrum, eigi að fá hverja þá viðurkenningu og uppörfun, sera þing og stjórn
getur látið þeim í té.
Það er kunnugt, að landsmönnum er
ant um, að koma læknaskipunarmálinu
í betra horf, og eg vona að þingið
leggi lið sitt til þess, að frumv. koraist
í það form, að von geti verid um, að
það verði samþykt. Hygg eg að affarasælast mundi að setja nefnd í málið, eins og hreyft var við 1. umr., því
það er alls ekki hægt að laga læknaskipun landsins með fjárlögunum, því
breyting á skipun læknahéranna eftir
lögum frá 15. okt. 1875 verður ekki
gjörð nema með sérstökum lögum. Eg
vona þvi, að h. þingd. taki málið til itarlegrar yfirvegunar, og sjái ástæðu
til að kjósa nefnd i það, svo mögulegt
sé að íhuga það vandlega.
Ouðlaugur Guðmundsson: Eg býst
við að það yrði lagt út á rangan veg,
ef eg svaraði ekki ræðum þeim, sem
fluttar voru við 1. umr. þessa máls út
af orðum mínum þá; þær voru sem sé
fluttar eftir að eg var >dauður<, svo
sem kallað er, svo ad eg gat ekki svarað þeim þá.
Það var tvent i ræðu fulltrúa stjórnannnar, sem gladdi mig. Hið fýrra
var það, að hann tók það fram, að
hitinn í máli þessu, sem hann mintist
á við 1. umr., og sem ails enginn var
á mfna hlið, mundi vera að sjatna, og
hitt, að hann tók það svo skýrt og
tvímælalaust frara, af hvaða ástæðu
stjórnin hefði ekki viljað leggja til að
frumv. væri staðfest. Sumir h. þm.
voru um daginn að >slá um sig< með
því, að það kynnu að vera fleiri ástæður en ákvæðin ura eftirlaunin, sera ollu
því, að stjórnin vildi ekki ganga að
frumv., og þó stendur það með berum
orðum í ástæðum stjórnarinnar sjálfrar
fyrir þessu frumv., að eftirlaunaákvæðið hafi verið >den eneste Hindring<, og
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þær liggja hér fyrir prentaðar i allra
þra. höndum. Eg get þvi ekki ímyndað mér, að þessir h. þm. hafl lesið ástæðurnar, en orð stjórnarfulltrúaus
hafa menn líklega hevrt.
Vér vitum, að að minsta kosti 9/io
þjóðarinnar er það áhugamikið kappsmál, að bæta ekki við nýum eftirlaunum, miklu fremur, að afnema öll eftirlaun ef auðið væri, eða að minsta kosti
að lækka þau. Treystir þingið sér nú
til að samþykkja verulega fjölgun á
eftirlaunuðum embættum þvert ofan í
vilja þjóðarinnar? Nú hefir h. landsh.
lýst því yfir, fyrir stjórnarinnar hönd,
að hún vilji ekki ganga að annari reglu
með eftirlaun lækna en annara embættismanna, og tók eg það fram við 1.
umr. málsins, að það væri ekki til neins
að ræða þetta mál, þar sem ekki væri
von um neitt samkomulag. Frv. 1897
var vandað eins vel frá þingsins hálfu
og kostur var á, og þar við bætist, að
b. landsh. lofaði að styðja það við stjórnina, en þrátt fyrir það leyfir ráðgjafinn sér, að gripa fram fyrir hendur á
þinginu og sinum eigin umboðsmanni,
af þvf að princip laganna i þessu eina
atriði er frábrugðið því, sera á sér stað
annars i rikinu. En mér þykir »skörin færast upp i bekkinn*, þegar stjórnin vill ekki ganga að frv., sem eingöngu
snertir sérmálin og sem þing og landsh.
er samdóma um, eingöngu af þvf, að
principin i lögunum er ekki dönsk. —
Þess vegna hefði verið hið eina rétta,
að snúast svo við þessu frv. stjórnarinnar, að fella það þegar við 1. umr.
En nú er því tækifæri slept og horfir
mál þetta því nokkuð öðru vísi við en
áður. Að samþykkja frv. óbreytt, eins
og það var 1897, er ekki til neins; vér
þekkjum stjórnina of vel til þess. En
það eru til aðrir vegir, sem fara má.
Verði nefnd sett i málið, sem eg hvorki
legg til né óska eftir, þá ætti hún að
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finna vegi þá sem fara má.
En falli
frv. nú við 2. umr., þá vil eg benda á,
hversu eg hafði hugsað mér, að bæta
úr því, og var það þannig, að þeim
kafia fjárlaganna, sem snerta aukalæknana, yrði breytt þannig, að aukalæknishéruðin yrði flokkuð, að hin fjölmennustu hefðu sömu laun og aðallæknisbéruðin, en hin fámennari í 2. og
3. flokki hefðu nokkuð minni laun. —
Þetta yrði til nokkurra bóta og mætti
bjargast við það næstu 2 ár. Hið eina
sem er óheppilegt við þetta fyrirkomulag er það, að með því er ekki hægt
að gera breytingu á takmörkum læknishéraðanna, nema menn vildu samþykkja
það með sérstöku lagaboði, aðleyfaþað
landshöfðingja, eftir tillögum hlutaðeigandi stjórnarvalda, líkt og farið er fram
á í niðurlagi 1. gr. frv., og sé eg ekki
að þetta væri nein neyðarkjör, hvorki
fyrir læknana né þjóðina, að sætta sig
við þetta fyrirkomulag næstu 2 ár.
Það er vandi mikill, að koma þessu
í lag, og ekki ráðlegt, að hrapa að þvi
að lögleiða neitt nýtt fyrirkomulag,
sem getur valdið óánægju. En verði
málinu vísað til nefndar í dag, þá er
ekki loku fyrir það skotið, að þingið
geti komið því í viðunanlegra horf en
nú er, með því að fara líkan veg og
minni hluti nefndar þeirrar, er skipuð
var í frv. 1897 hér í deildinni, benti
á, þanuig að viss hluti læknanna
væru konunglegir embættismenn með
eftirlaunarétti á vanalegan hátt, en viss
hluti skipaður af landshöfðingja og þá
án eftirlauna.
Með þessu mætti bæta
kjör læknanna og laga gallana á héraðaskiftingunni, án þess að fjölga eftirlaunaembættum. Eg geri reyndar ekki
ráð fyrir, að þetta fyrirkomulag finni
fremur náð hjá stjórninni en frv. 1897,
en þetta mun þó hið eina úrræði til
þess að bjarga málinu. I till. nefndarinnar 1897 er farið frara á, að eftir-
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launaembættin verdi 32 í stað 20 nú,
en 10 eftirlaunalaus, en það mætti
bugsa sér að fjölga alls ekki eftirlaunaembættunum frá því sem nú er, láta
þetta ágreiningsatriði milli þings og
stjórnar liggja milli hluta fyrst sinn.
Þetta tek eg að eins fram tii bendingar fyrir nefnd þá, sem væntanlega verður skipuð í dag.
Eg vil taka það enn fram, að mér
fin8t það ærið óheppilegt og misráðið af
ráðaneytinu, að taka þannig fram fyrir
hendur þingsins og fulltrúa stjórnarinnar, eins og það hefir gjört í þessu
máli og að það sé beinlinis pólitiskt axar.
skaft frá stjórnararinnar hálfu, að gjöra
slíkt í öðru eins nauðsynjamáli, sem einungis snertir sérmál Islands, og það þvi
fremur, sem nokkrar raddir heyrðust
móti frv. 1897, og þvi mátti eiga von
á, að þær raddir mundu styrkjast við
þessa aðferð stjórnarinnar.
Loks á eg að eins eftir að gjöra dá
litla persónulega aths. gagnvart hæstv
fulltrúa stjórninnar, út af aths. hans til
min persónulega við 1. umr., þar sem
hann talaði um það, hvernig eg kæmi
fram gagnvart kjördæmi minu i þessu
máli, og taldi mig með tillögum mínum
stuðla að því, að hérað mitt gæti ekki
orðið læknis aðnjótandi. Hann gat um
það, að menn úr kjördæmi mínu hefðu
komið til sín hálfgrátandi að biöja hjálpar. Eg kannast vel við þetta læknisleysi vestast í sýslunni, því menn hafa
oft borið sig upp undan því við mig, án
þess þó þeir hafi verið grátandi. Eg held
nú að þeim sé flestum annað tamara
en aðskæla, þótt eitthvað bjáti á. Hinsvegar er það rétt, að læknaskortur er
mikill í vesturhluta kjördæmis mins og
austurhluta Rangárvallasýslu. Ur þeim
stendur landsstjórninni miklu nær að
bæta heldur en mér sem þingmanni.
En það skal eg taka fram, að verði frv.
Alþ.tið. B 1899.
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þetta samþ., þá standa héruð þessuengu
nær því að fá lækni, miklu fremur
fjær, heldur en ef laun aukalækuisins
væru nú hækkuð t. d í 1500 kr. Þvf
Mýrdalshéraðið liggur svo afskekt, þótt
þaö sé f rauninni í beztu sveit, að
læknaefni mundu fyr sækja um mörg
önnur af læknishéruðum þeim, sem frv.
setur á stofn, og ekki sinna þvi, meðan önnur læknaembætti væri laus, þar
sem samgöngur eru betri. En yrðu
kjör aukalæknanna bætt, eins og eg
hefi bent á, má ganga hér um bil að
því visu, að þangað muni koma aukalæknir, ef ekki nú þegar i haust, þáað
minsfa kosti á næsta vori.
Hefði einhver h. þm. talað þeim orðum i minn garð, sem hæstv. landsh.
hefir gjört i þessu máli, muitdi eg hafa
grunað hann um, aö þetta væri kosningabrella, og að sá hinn saroi væri að
hugsa um að setjast sjálfur í sæti mitt,
þegar það við kjörbilslokin verður autt,
væntanlega án þess að eg hugsi um að
sækjast eftir þvi aftur. Því miður get
eg ekki beint slíkri getsök að hæstv.
landsh. En hins vegar vildi eg mjög
gjarnan óska, að þetta hefði verið tilgangur hæstv. landsh.; því þá gæti það
verið mér og rainum kjósendum mikið
gleðiefni, ef við mættum eiga það víst,
að slikur maður sem hann yrði þm. í
mínu kjördæmi í minn stað, þegar eg
nú hætti við það starf.
Þórður J. Thoroddsen-. Það gleður mig,
að h. þm. V. Sk. (Guðl. G.) virðist
kveða við annan tón nú en við 1. umr.
málsins. Þá vildi hann þegar láta fella
málið frá umræðum. En nú hefir hann
hugsað sig svo um, að honum þykir
þó réttast að það sé tekið til ihugunar.
(Guðl. G.: Nei). Að minsta kosti gerir
hann ráð iyrir að nefnd manna verði
sett i þvi. (Guðl. G.: En þó móti minum vilja). Eins og eg tók fram við 1.
6 (H. ág.)
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urnr., finst mér það ærið fljótræði, að innar, og á hinn bóginn er nefndarvilja ekki ihuga málið sem vandlegast. álitið svo greinilegt, að eg vona, að
Vér verðum að athuga, hvað hér er að- h. þm. muni átta sig á, hvernig nefndalatriðið. Að minu áliti er það ails eigi in hefir snúist við því. Það muna allir
eftirlaunaspursmálið. Aðalatriðið bæði eftir því, að frv. þetta sætti töluverðri
fyrir þjóðina og læknana er það, mótspyrnu hér í h. deild við 1. umr.,
að á komist haganlegri skipun lækna- svo að sumir vildu jafnvel alls ekki
héraðanna en nú er. Verði frv. þetta sinna því neittt, og var því töluverðfelt, þá beldur alt áfram að vera í sama ur vandi fyrir nefndina að fara
ólaginu og nú með héraðaskiftinguna, þann meðalveg, er allir mættu vel við
Fanst nefndinni eftir nákvæma
þvi að á fjárlögunum er ekki hægt að una.
koma lagi á hana. Þótt þing og stjórn yfirvegun að til væru hér 4 vegir.
hafi ekki getað komið sér saman um Hinn 1. var sá, að ganga að frv. eins
eftirlaunin, þá ætti þingið eigi að gjöra og það kom frá stjórninni, með þvi áþetta ágreiningsatriði að svo miklu kvæði, sem stjórriin hafði potað inn í
kappsmáli, að ónýta málið fyrir þá sök. það, að allir læknar skyldu hafa eftirÞingmenn verða að hafa það hugfast, laun. En nefndin komst fljótt að þeirri
að hér getur ekki verið ura það að niðurstöðu, að það mundi ógjörningur,
ræða, að þingið með þvi að fella frv. sumpart eftir þeim viðtökum, sem frv.
sýni stjórninni á nokkurn hátt í tvo stjórnarinnar hafði orðið fyrir hér i
heimana, heldur gefur þingið með því deildinni, og sumpart eftir þvi sem vilji
sjálfu sér og þjóðinni utan undir.
Et þings og þjóðar nú er.
Eins og tekið
málið fær að koma i nefnd, þá er eigi er fram í nefndarálitinu hefir bæði þing
örvænt um að hún kunni að finna eitt og þjóð kvartað yfir þeirri þungu eftirhvert ráð til að bjarga því við, annað- launabyrði, sem hvilir á landssjóði, og
hvort það, er h. þm. V. Sk. (Guðl. G.) er þjóðin ófús á að auka hana frá því
kom með, eða þá annað, og skal eg því sem nú er.
Var því ekki álitlegt, að
leyfa mér að stinga upp á 5 manna fara þann veg, að leggja til að samþ.
nefnd.
stjórnarfrv. Nefndin varð því að íhuga
ATKVGR.: Nefndarkosnin, g samþ. fleiri vegi. Annar var sá, að taka frv. frá
með 15 atkv.
1897 án nokkurra breytinga, en eftir
Kosningu hlutu:
undirtektum stjórnarinnar að dæma
Guðlaugur Guðmundsson með 15 atkv. mátti ganga að því vísu, að alls engin
Þórður Thoroddsen
— 15 —
líkindi væru til pess, að málið fengi
Ólafur Briem
— 10 — i framgang hjá stjórninni, ef þingið tækí
Björn Sigfússon
— 11 —
þá stefnu og samþ. frv. óbreytt eins og
Sighvatur Áruason
— 13 —
það var 1897.
Slíkt væri að berja
Umræðum þvf næst frestað.
höfðinu við steininn.
i
Nefndin áleit að hún yrði því að fara
Framhald a n n a r a r umr., 1 7. júli. aðra vegi, þar sem málið er svo mik(C. bls 90, og þgsk. 87. 88. 90. 92. 93. ilsvarðandi að öðru leyti, þ. e. vegi,
94. 95).
sera bæði þing og stjórn gætu mætzt
Framsögumaður (Þórður J. Thorodd- á. Annað ráðið var að fella þetta frv.
8en): Eg ímynda mér að eg þurfi ekki og koma með tillögur til fjárlaganefndað tala langt mál, á meðan ekki koma arinnar um að bæta hag aukalæknanna
fram nein mótmæli gegn áliti nefndar- á fjárlögunum. En nefndin féll þó frá
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að fara þennan veg, því það er ekki mundu sækjast eftir að komast i efri
aðaltilgangur með þetta mál,
að héruðin, sem væru með eftirlaunarétti.
bæta kjör læknastéttarinnar, heldur Nefndinni var það ljóst, að ef vel færsá, að koraa fastri skipun á lækna- ir og duglegir læknar kæmust i eftirskipuuina hvað héraðaskiftingu snertir, launalaus héruð, þá mundu þeir ekki
og koraa henni i haganlegra form. En standa þar við, heldur fara yfir í hin
slíkt verður ekki gert á fjárlögunum. héruðin. Þetta var og ein ástæða nefndNefndin tók því það ráð, að fara hinn arinnar til þess, að hún tók nokkur
veginn, sem eftir var, þ. e. svara stjórn- héruð í efri flokkana, þar sem mest
inni þvi, að úr því hún ekki vildi ganga þörf var á duglegum læknum, þótt
inn á eftirlauna ákvörðun þingsins, þá þau hefðu áður verið aukahéruð. Þannskyldi hart mæta hörðu, og engin eftir- ig er Seyðisfjarðarhérað sett i l. flokk
laun veita af þingsins hálfu þeim lækn- og Blönduóshérað haft I 2. flokki, og af
um, er bætt væri við tölu hinna nú- sömu ástæðu i 3. flokk: Dala- Hofsósverandi héraðslækna; en slaka aftur og Höfðahverfishéruð, en þau hafa öll
á móti til í þvi við stjórnina, að breyta verið aukalæknishéruð. Mér hefir nýekki eftirlaunum eða eftirlaunarétti í lega verið bent á, að 18. héraðið, Fljótseldri læknishéruðunum.
dalshérað, sem sett er i 3. flokk, sé
Nefnd’n sá ekki ástæðu til að gera hið núverandi aukalæknishérað, en
breytingu á launura lækna eins og þau Hróarstunguhérað, nr. 28, sem sett er
eru ákveðin í frv. Hið eina, sem nefnd- I 4. flokk, væri aðalhéraðið. Nefndin
in hafði að gera, var að vinsa úr þau hefir vilst á þessu. Meining nefndarhéruð 1 3. flokki stjórnarfrumv., er eft- innar var að hafa aðallæknishéraðið
irlaun hafa samkvæmt gildandi lögum i 3. flokki, og ætti það því að vera
og setja þau í sérstakan flokk. Verða. Hróarstunguhérað.
Mun nefndin þvi
þau samkvæmt tillögum nefndarinnar koma með tillögu um að laga þetta
i sérstökum flokkum, 1. og 2. flokki, við 3. umr.
og svo hefir nefndin leyft sér að bæta
Eg sé, að þm. Vestm. (V. G.) kemvið þá flokka fáeinum öðrum héruðum. ur með brtill. um, að Fljótsdalshérað
Fór nefndin þá i því vali mest eftir sé sett í 4. flokk, og er ekkert þvi til
fólksfjöldanum i héruðunum, auka- fyrirstöðu frá nefndarinnar hálfu, þar
héruðunum, sem nú eru.
Auk þess sem það er aukalæknishérað, en þó
þvi að eins, eftir því sem eg áður hefi
hafði hún þau læknishéruð fyrir aug
um, sem víðlend eru, og loks þau hér- tekið fram, ef Hróarstunguhéraði verðuð, þar sem læknirinn verður að búa ur þá aftur komið upp í 3. flokk.
í nokkru hefir nefndin leyft sér að
í kaupstað.
Nefndin verður að álíta,
að i slikum héruðum, þar sem svo er víkja frá aðalreglunni, og er það i
ástatt, sé rétt, að læknar hafi rétt til þvi, að hún leggur til, að 2 núverandi
eftirlauna.
Héruðum þeim, sem þá aðallæknishéruð séu sett í 5. flokk:
urðu eftir, skiiti hún i tvo flokka, 4. Vestraannaeyahérað og Siglufjarðarog 5. flokk, og hafi læknar í þeim hér- hérað. Vestmannaeyahérað hefir veruðum ekki eftirlaunarétt. Nefndinni ið i 5. flokki eftir frv. 1897, og er hér
og sá nefndin
var að sönnu ljóst, að með því að eins í stjórnarfrv.,
ekki
ástæðu
til
að
breyta
því, þar seai
flokka þannig, þá mundu héruðin í 4.
og 5. flokki verða að nokkru leyti á engin mótmæli hafa áður komið fram
hakanum eftirleiðis, þannig, að læknar gegn þvi. Siglufjarðarhérað er nú sett
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í 5. flokk vegna þess, að nefndin hefir
gjört þá breyting á héraðaskipun í
Skagafirði, að Siglufjarðarhérað er orðið mjög fáment hérað og lftið, og þvf
alt annað en það áður hefir verið.
Eftir flokkaskipun nefndarinnar eru
því:
i 1. flokki 4 héruð,
í 2. flokki 4 héruð,
i 3. flokki 15 héruð,
i 4. flokki 7 héruð og
i 5. flokki 12 héruð,
en eftir frv. stjórnarinnar eru:
í 1. flokki 4 héruð,
i 2. flokki 4 héruð,
í 3. flokki 25 héruð og
í 4. flokki 9 héruð.
Þar sem nefndin hefir 12 héruð 1 5.
flokki, þar sem áður ekki voru nema
9 f 4. flokki eftir stjórnarfrv., þá kemur það til af því, að nefndin hefir tekið 3 héruð, er voru ofar, og sett þau 1
í þenna flokk, það eru: Reykhólahérað,
Berufjarðarhérað og Hesteyrarhérað,
og fór nefndin þar mest eftir fólksfjölda.
í Reykhólahéraði eru c. 700 manns,
Hesteyrarhéraði um 800 og íBeiufjarðarhéraði 6—700. Afleiðingin af breytingu nefndarinnar heflr því orðið sú,
að hún hefir grætt handa landssjóði
600 kr., þar sem laun allra lækna
eru eftir stjórnarfrv. 62,600 kr., en eftir till. nefnd. 62,000 kr.
Eg skal svo ekki fara lengra út í
nefndarálitið að svo stöddu, en að eins
geta þess, að nefndin hefir gjört nokkrar breytingar á héraðaskipun í Skagafirði, Húnavatnssýslu og Strandasýslu,
og er það sumpart eftir till. á þingmálafundum i vor, og sumpart í samráði við þingmenn úr hlutaðeigandi
kjördæmum. Ennfremur ergiörð dálftil breyting i Vestur-Skaftafells- og
Rangárvallasýslum í samráði við þm.
þeirra kjördæma.
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Nú hafa komið nokkuð margar breyt,till. við nefndarálitið, og skal eg geta
þess að breyt.till. á þgskj. 90 var gerð
að eins í þvi augnamiði að gera atkvæðagreiðsluna glöggari, og fer hún
fram á það, að gefa mönnum kost á að
færa héraðaskipunina i sama horf og
er í stjórnarfrumv. En mér hefir verið bent á, að dálitlar villur hafi slæðst
inn um hreppatölu hvers umdæmis;
vil eg þvi og annar meðtillögumaður
minn h. 1. þm. Rangv. (S. A.) taka
breyt.till. aftur; en þriðji tillöguroaðurinn, þm. Strand. (Guðj. G.), kveðst muni
halda henni áfram, og ætlar, að glundroðiun í henni sé ekki meiri en svo,
að hægt sé að laga það við 3. umr.
Þá er önnur breyt.till. sem er frá
mér og öðrura h. þm. (S. A.), en ekki
frá nefndinni, á þgskj. 95, þar sem
lagt er til að færa 3 læknishéruð úr 4.
flokki upp í 3. flokk. Þessi héruð eru
Skipaskaga, Grimsness og Mýrdals héruð. Kom til tals i nefndinni, að þau
hefðu að mörgu leyti verðleika eftir
þeim mælikvarða, er nefndin tók til, að
vera sett í 3. flokk. Um Skipaskagahérað er það að segja, að þar er verzlunarstaður, sem mikil likindi eru til að
nái þroska í framtíðinni, enda fólksmargt hérað, eins og þessi héruð eru
öll. Vér ætlum þó ekki að gera breyt.till. þessa að kappsmáli, en láta h.
þingd. skera úr með atkvæði sinu.
Hvað hinar aðrar breyt.till. snertir,
sóm fram eru komnar, þá er nefndin
algjörlega mótfallin breyt.till. á þgskj.
94 frá h. þm. Strand. (Guðj. G.) og
S.-Þing. (P. J.), þar sem farið er fram
á að setja frumv. í sömu skorður hvað
eftirlaunin snertir og frumv. frá 1897.
Nefndin verður að álita, að það mundi
verða málinu til falls hjá stjórninni, ef
slikar ákvarðanir væru inn settar, og
lýsi eg því yfir i nefndarinnar nafni,
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að hún Alítur slikan fleyg í málinu óhafandi, og að miklu sé nær að felia
málið að fullu og öllu.
Að þvi er snertir breyt.till. h. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.) á þgskj. 88 um, að Siglufjarðarhörað sé fært upp úr 5. flokki i
4. flokk, þá mun nefndin af sérstökum
ástæðum greiða atkvæði með þvi.
Viðvikjandi breyt.till. á þgskj. 93,
þá getur nefndin ekki verið raeð því,
að færa Vestmannaeyjahérað úr 5.
flokki upp i 4; flokk því hún álítur
Vestmannaeyjar alt of fáment læknishérað til þess, og auk þess ekki svo
mikla þörf þar á sóftvarnarráðstöfunum, að ástæða sé til þessarar breytingar.
Hvað snertir aðra liði breyt.till., þá
er nefndin á móti 1. lið, að færa Miðfjarðarhérað niður i 4. flokk. Nefndin
er hér á móti vegna þess princips, að
hún vill halda hinum fornu aðallæknishéruðura með eftirlauuarétti, þar sem
ekki er sérstök ástæða til anuars fyrir hendi; en Miðfjarðarhérað er aðallæknishérað, og sama sem Hrútafjarðarhérað i frumv. stjórnarinnar.
Hvað 4. lið till. snertir, að færa FJjótsdalshérað niður í 4. flokk, þá hef eg
áður skýrt frá, að nefndin heflr ekkert
á móti því, ef Hróarstunguhérað verður fært upp.
Hvað snertir 2. og 3. lið sömu breyt.till., þá vill netndin láta standa við
gjörðir sinar í því efni, því hún er, eins
og margir fleiri, að henni »þykir sinn
fugl fegurstur*. Annars getur það verið álitamál, hvaða héruð eigi að verða
i 4. flokki. En nefndin verður að vera
á þeirri skoðun með tilliti til Hotsóss
og Höfðahverfls héraða, að eigi þau að
setjast í 4. flokk, þá hafl héruð þau,
sem talað er um að setja úr 4. flokki
i 3. flokk, svo sem Skipaskagahérað,
o. s. frv., ekki meiri verðleika til þess
að vera í þeim flokki,
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Netndin getur ekki verið með 1.
breyt.till. á þgskj. 92, ura að færa
Blönduóshérað úr 2. flokki í 3. flokk,
þar sem það er svo stórt hérað, og
læknirinn verður auk þess að hafa aðsetui i kaupstað.
Hinar breyt.till. á saraa þgskj. eru
hinar sömu og frá h. þm. Vestra. (V.
6.) á þgskj. 93, og hefi eg minst á
þær áður.
Eg ætla 8vo ekki að tala meira að
sinni, og vona að menn taki mjúkum
höndum á verkum nefndarinnar, án
þe8s eg sé þó að biðja vægðar fyrir
hennar hönd, því í henni eru meun,
sero þola þó á móti blási.
Valtýr Guðmundsson: Eg skal ekki
tefja umræðurnar með því að tala langt
mál, en verð þó að lýsa þvi yfir, að
mér finst mjög athugavert fyrir þingið,
að leggja landssjóði of miklar byrðar
á herðar með þessu máli. Þessi skoðun kom mér á siðasta þingi til að vera
á móti írv. Eg álft nefnilega, að við
eigum að reyna að komast af raeð sem
fæst eftirlaunalæknishéruð að hægt er,
helzt ekki að þau fari fram úr 20, og
þess vegna hefi eg koraið fram með
þærbr.till., að flytja 3 af þeim læknishéruðum, sem nefndin hefir skipað í
3. flokkinn, niður í 4. flokk.
Þessi
héruð eru:
Miðfjarðar-, Hofsóss- og
Höfðahverfishéruð. Fljótsdalshérað hefir
nefndin skýrt frá að standi af vangá i
3. flokki.
Hvort eg hefi verið heppinn i valinu með þessi þrjú héruð, er
auðvitað álitamál. Nefndin virðist vera
þeirrar skoðunar, þegar verið er að
ræða um, hvernig launa skuli lækna,
að þá lækna beri að launa hæst, sem
sitji í fólksflestu héruðunum, en þetta
held eg að sé alls ekki rétt athugað,
eða að minsta kosti mjög vafasamt, því
þar sera fólkið er flest, þar eru aukatekjur læknisins mestar, og vfst er það,
að alstaðar annarsstaðar er einmitt
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tekið rnikið tillit til þessa og læknar
því lágt launaðir. Þar, sem aukatekjurnar eru miklar, er miklu minni þörf
bæði á launum og eftirlaunum, og því
er meiri þörf á að launa þann lækni
vel, sem litlar aukatekjur hefir. Langtum réttara en að taka tillit til auka
tekjanna íinst mér að mida við, hvort
aukalæknisdæmið liggur nálægt héraðslækni eða ekki. Það geta ætíð komið
fyrir þau tilfelli, sem eru sérlega vanda
söm og ekki trúandi nema góðum lækni
að leysa vel af hendi. Ef nú aukalæknishérað, sem liggur langt frá héraðslæknisdæmi, eða þannig, að örðugt
er að ná til héraðslæknis, er lágt launað, þá er ekki að búast viö öðru en
að það verði skipað ungum og lítt
reyndum lækni, en það sjá allir, hvaða
hætta getur stafað af þvf. Af þessari
ástæðu hefi eg komið fram með þá br,till., aö Vestraannaevjar verði færðar úr
5. flokki upp í 4. flokk. Eg hefi ekki
viljað setja þær í 3. flokkinn, því það
fanst mér ekki sanngjarnt, en á hinn
bóginn fanst mér heldur ekki sanngjarnt,
að hafa þær í 5. flokki, því þær eru
einmitt þannig settar, að ómögulegt er
að ná í annan lækni en þann, sem er
í eyjunum, þó líf manns liggi víð.
Annars skal eg geta þess, þar sem það
hefir verið notað sem ástæða fyrir að
hækka laun lækna, að áríðandi sé að
hafa góða lækna, þar sem þörf geti
verið á að beita sóttvörnura, aö Vestmannaeyjar eru sá staður, sem póstskipin koma fyrst til, þegar þau koma
frá útlöndum, og þvi ein ástæða fremur til að fá þar góðan lækni.
Eg hefl tekið fram tvær ástæður fyrir
hækkuninni, og þar sem hún hins vegar er svo lítil, að eins 200 kr. munar
á br.till. minni og till. nefndarinnar, en
þó getur gert það að verkum, að ekki
veljist i Eyarnar læknir af lökustu teg-
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und, þá vona eg að þessibrt. min verði
samþykt.
Hvað hinar brt. mínar, að flytja þrjú
héruð úr 3. flokki niður í 4. flokk,
snertir, þá er mér það ekkert kappsmál, að það verði endilega þessi héruð,
sem fyrir því verða, fremur en einhver
önnur. Þá skal eg geta þess, hvað
Miðfjarðarhérað snertir, er framsögum. vill láta vera i 3. flokki, af því
það áður hefðí verið með eftirlaunum,
að þá er alveg eins ástatt með Vestmannaeyjar. Þær eru nú héraðslæknisdæmi og hefir því læknir þeirra rétt
til eftirlauna.
Afstaða mín gagnvart þessu máli í
heild sinni er sú, að fari tala læknisembætta i fyrstu 3 flokkum fram úr
20, þá verð eg að vera á móti frv.
Klemens Jónsson: Eg hafði ekk búist
við, að roiklar breytingar mundu verða
gerðar á skipun læknahéraðanna frá
þvl, sem samþykt hafði verið á sfðasta
þingi, og styrktist eg í þeirri skoðun
þegar eg las nefndarálitið, því þar
stendur með berum orðum, að nefndin
hafi gert að eins litlar breytingar á
niðurskipun héraðanna. Reyndar þótti
mér það ekki góðs viti, aö helztubreytingarnar, sem farið var fram á, voru i
kjördæmum fjögra nefndarmannanna.
Þegar eg fór að athuga nánar brtill.
nefndarinnar, sá eg þó, að hún hafði fariö
fram á fleiri breytingar en þær, er
snertu þessar fjórar sýslur, án þess þó
aö getið sé um hana í nefndarálitinu;
hún hafði líka farið fram á breytingu
á Siglufjarðarhéraði, er liggur í mlnu
kjördæmi og verið heflr reglulegt læknishérað yflr 20 ár. Nefndin leggur
sem sé til, að Holts og Fellshreppar í
i Skagafjarðarsýslu séu lagðir frá Siglufjarðarhéraði, þannig, að í því héraði
verði að eins eftir Hvanneyrar og Þóroddsstaða hreppar í Eyafjarðarsýslu, og
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jafnframt flutt það niður i 5. flokk.
Afleiðingin at þessari breytingu yrði sú,
að til Siglufjarðar, þar sem reglulegur
læknir nú hefir setið i 24 ár, yrði ekki
hægt að fá neinn lækni, fyr en læknar væru komnir f öll önnur héruð
landsins. Eg skal ekki brúka nein
sterk orð, en þar sem framsögum. gat
þess, að þessi breyting hefði verið gerð
eftir áskorun Skagflrðinga, þá flnst mér
nefndin hefði verið skyld að leita álits
okkar Eyfirðinga, og ekki láta sér
nægja að heyra tillögur Skagfirðinga
einna; það held eg sé þó það minsta,
sem heimta hefði mátt. Eg skal þó
ekki vera móti þeim breytingum, er
þingm. Skagflrðinga vill koma á, ef
min till. nra að færa Siglufjarðarhérað
úr 5. flokki upp í 4. flokk verður
samþykt, því þá er engin ástæða tilað
efast um, að um héraðið verði sótt, ef
þvi fylgja sömu laun og nú eru, þótt
eftirlaunin hverfi. Það eru aðeins 200
kr., sem hér er um að ræða, og vona
eg þingmeun sjái, að hér er ekki frekt
í sakirnar farið, einkum þegar tekið er
tillit til, að hér stendur nokkuð sérstaklega á. Eg skal leyfa mér að rökstyðja
þetta með nokkurum orðum.
Þetta
litla hérað, að eins tveir hreppar,
Hvanneyrar og Þóroddsstaða hreppar,
yrði sjálfsagt, þótt eigi sé það fjöiment,
eitt af örðugustu héruðum landsins og
verstu yfirferðar.
Ur Hvanneyrarhreppi út í Olafsfjörð er þannig yfir
versta fjallgarð að fara, sem bæði er
mjög brattur og vondur yfirferðar, enda
hreint og beint hættulegur. Þessi leið
er kölluð að fara fyrir >Botna«. Aðra
leið má fara, nefnilega krækja fyrir
þennan fjallgarð, en þá liggur leiðin
fyrst yfir Siglufjarðarskarð, sem víst
flestir þekkja, og síðan yfir mestanhluta
þeirra hreppa, sem einmitt eru lagöir
trá þessu héraði. Erá Siglufirði til
Sigluness er ekki nema ein leiö, og hún
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er á sjó; það vita allir, hversu örðugar
sjóterðir eru oft og tíðura, en ekki sfzt
fyrir Norðurlandi á vetrartíma, þegar
ís getur bannað allar ferðir. Þá er enn,
að ekki er hægt að komast úr Siglufirði inn í Héðinsfjörð og f svo kallaða
Dalabæi, sem hvorirtveggja liggja í
Hvanneyrarhreppi, nemayfir afarbratta
og örðuga fjallvegi. í stuttu máli, hvert
sem læknirinn hreyfir sig, nema í Sigluflrðinum sjálfum, þá er yfir örðug og
hættuleg fjöll eða á sjó að fara. Eg
álft af þessum ástæðum þetta hérað,
þó það hvorki sé vfðáttumikið né mannmargt, lang erfiðasta héraðið á landinu,
og hefi eg þess vegna leyft mér að
koma með þá till., að það verði sett f
4. flokk, þar sem það annars yrði
svift lækni um langan tfma, og því
fremur verð eg að álf;a þetta sanngjarnt, þegar það er borið saman við,
að Hofsósshérað er af nefndinni sett í
3. flokk.
Aðra breyt.till. hefi eg leyft mér að
koma fram með við sjálft frumv. I 2.
gr. byrjun 3. liðs stendur: >Ef opinber sjúkrahús eru á þeim staö«. Þessi
orð finna8t mér óskýr og geta valdið
ágreiningi; það má t. d. þrátta um,
hvort sjúkrahúsin á Akureyri, Isafírði
og Sevðisflrði eigi að álítast opinber
eða ekki. Eg hefí þvf stungið upp á
að orða þetta þannig: >Ef sjúkrahús,
er njóta styrks úr landssjóði, eru á
þeim stað«, þvf þá getur ekki neinn
vafi leikið á þvf, hvaöa sjúkrahús er
átt við. Þetta er í rauninni orðabreytii'g, sem þó skýrir töluvert, og vona
eg þvf að breyt.till. verði samþykt, og
það þvf fremur, sem eg hefi borið
þetta undir hæstv. landshöfðingja og
bonum fundist greinin heppilegar og
skýrar orðuð á þennan hátt.
Fleiri breyt.till. á eg ekki; eu eg sé
hér breyt.till. frá h. þm. Vestm. (V.
G.) um að tæra Höföahverfíshérað úr
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3. flokki niður í 4. flokk.
Þessari stæða til að láta þvi fylgja eftirlaun,
breyt.till. verð eg að vera á móti. en það eru hin lika, og sum enn þá
Einn af hreppunum, er liggja í þessu mannfleiri t. d. Höfðahverfishérað; þvi
héraði, Svarfaðardalshreppur, hefir um er eg samþykkur h. þm. Vestm. í þvi,
1000 manus, Arnarnesshreppur er líka að það geti ekki verið ástæða til að
mannmargur, og báðir hinir hrepparn- tengja eftirlaunarétt við læknisembætti,
ir, Grýtubakka og Háls, ei liggja i að héraðið hefir marga íbúa, því þess
Þingeyarsýslu, hafa hvor um sig marga meiri eru aukatekjurnar, og þvi minni
ibúa, svo eg efast um að nokkurt hér- þörfin á háum launum. Miklu fremur
að verði stærra að fbúatölu, og verð er rétt að taka tillit til þess, ef héraðið er örðugt yfirferðar, því það hefir
því að vera á móti breyt.till.
Jens Pálsson: Afstaða mfn i þessu þær afleiðingar, að læknirinn bilar fyr
máli er sú, að eg annars vegar vil að heilsu, gefst fyr upp við þjónustuna.
styðja að því að bæta úr læknaþörf- En þótt þetta sé ekki tilfellið með
inni, en hins vegar get eg ekki stutt Blönduósshérað, sem eins og eg hefi
að þvi, að fjölga þeim embættum, sem tekið fraro er töluvert mannmargt, og
rétt hafa til eftirlauna. Mér finst eftir- ekkert sérlega erfitt, þá skal eg þó
launabyrðin, sem á landinu hvflir, orð- taka aftur breyt.till. mina viðvíkjandi
in næsta nógu þung, enda er eg prin- því, vegna þess, að ætlast er til, eins
cipielt á móti öllum eftirlaunum; en úr og eg sagði áðan, að læknirinn sitji á
því bjarga má raálinu, þannig, að við Blönduós. Hinar breyt.till. mfnar verð
það má hlita, án þess að láta rétt til eg aftur á móti að halda fast við.
Hvað breyt.till. h. þm. Vestm. (V.
eftirlauna ná til fleiri en 20 læknisG.)
snertir, um að flytja Eyainar úr
héraða, þá sé eg enga ástæðu til þess,
að reyua ekki að gera það. Ekkifinst 5. flokki upp i 4., þá getur það verið
mér heldur þurfa að óttast það, að álitamái, og skal eg láta það hlutlaust.
Samkvæmt þvi, sem eg hefi tekið
ekki fáist menn I embættin, þó þeim
fylgi ekki öllum réttur til ettirlauna. fram, þá mun eg greiða atkvæði í þá
Af þessari ástæðu, að eg er á móti átt, að sporna við þvi, að fleiri embætti
þvl, að fjölga þeim héruðum, sem rétt verði sett í eftirlaunaflokkinn en nú
hafa til eftirlauna, þá hefi eg komið eru; eg held þvf fram, að þessi emmeð þær breyt.till., að færa tölu þeirra bætti fari ekki fram úr 20, en mun þó
úr 23 niður I 20, með þvi að flytja þrjú hins vegar ekki gera það að kappsúr 2. og 3. flokki niður i 4. flokk, eu máli, þó þau verði einu fleiri.
Eg vona að öllum þm. sé það áhugaeg hefi síöar komist að þvi, að eg rauni
hafa verið óheppinn i valinu með eifct mál, að eftirlaunabyrðin verði ekki
þeirra, nefnilega Blönduósshérað, sem þyngd á herðum þessarar veikburða
ætti að halda í öðrum flokki vegna þjóðar, sem þegar hefir næsta nóg að
þess, að þó það sé ekkí enn þá orðin bera.
ólafur Briem: Eg skal með fáum
skylda fyrir lækninn að sitja á Blönduós, þá roun honura siðar verða gert orðum leyfa mér að skýra frá ástæðþað að skyldu, en allir vita að honum unum til þeirra breytinga, sera nefndverður nokkrura mun dýrara að sitja í in hefir stungið upp á að gjörðar séu
kaupstað heldur en uppi i sveit. Vit- á læknishéruðunum 1 Skagafirði. Aðalanlega verður þetta hérað töluvert breytingin er í því fólgin, að Skagamannmargt, og að þvi leyti er minni á- firði sé skift í tvent um Héraðsvötnin

9?

Læknishéraðaskipun.

í stað þess að í frv. stjórnarinnar var
hann skorinn þvert yfir i 2 héruð.
Þessi breyting er samkvæmt eindregnum vilja héraðsbúa, og með því hún
eftir eðli sínu er innanhéraðsmál, vona
eg að hún valdi ekki neinum ágreiningi. En af þessari breytingu á béraðaskiftingunni leiðir, að Seiluhérað fellur niður sem sérstakt umdæmi og iegst
til Sauðárkrókshéraðs.
Önnur breytingin er sú, að Svartárdalur í Húnavatnssýslu sé látinn fylgja
Blönduóshéraði, í stað þess að eftir
stjórnarfrv. átti hann að fylgja Skagafirði. Þessi breyting er ekki mjög þýðingarraikil, með þvi hér er að eins um
litla sveit að ræða. í sjálfu sér skift
ir það ekki miklu, hvort Svartárdalur
er látinn fylgja Sauðárkróks eða Blönduóss héraði, en eðlilegast sýnist eftir
afstöðu, að láta sýslumörk ráða.
Þá er þriðja breytingin sem fer þvi
fram, að Holts-, Haganes og Fellshreppar i Skagafjarðarsýslu sé teknir
frá Siglufjarðarhéraði og lagðir til læknishéraðsins austan Héraðsvatna, sem
eftir brtill. á að nefnast Hofsóshérað.
Orsökin til þeirrar breytingar er,
að þessir þrir hreppar hafa í þau 23
ár, sem þeir hafa legið undir Siglufjörð,
mátt heita alveg Jæknislausir, þvi héraðið er ákaflega örðugt yfirferðar. 'Þó
vegalengd sé ekki mjög mikil milli
Fljóta og Siglufjarðar, er • afar-torsótt á
vetrum sökum snjóþyngsla og illviðra á
hinu svonefnda Siglufjarðarskarði, sem
vanalega er ófært að vetrarlagi nema
á skiðum. Þetta er sú nauðsyn, sera
knúð hefir fram brtill.; en það er einnig að öðru leyti óheppilegt, að þessir
hreppar heyri undir Siglufjörð, af því
að læknirinn þar á svo örðugt að ná
til lögreglustjóra í Skagafirði, sem er
búsettur á Sauðárkrók, til að bera sig
saman við hann um sóttvarnarráðstafAlþ.tíð. B. 1899.
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anir, ef á þarf að halda, og kom þetta
greinilega í ljós síðasta vetur, þegar
barnaveikiu geisaði fyrir norðan. Fyrir öfiugar sóttvarnir tókst að hefta sóttina i þeim hluta sýslunnar, sem liggur
undir Sauðárkrók, en í Fljótum geis
aði veikin alian veturinn, og hélzt þar
enn þá, þegsjr eg vissi síðast.
Astæðan til þess, að nefndin bar sig
ekki saman við þingm. Eyf. ura þessa
breyting á takmörkum Siglufjarðarhéraðs, var sú, að hún áleit ekki, að Eyfirðingum væri gjörður neinn skaði,
þótt þessir þrír hreppar væru teknir
frá Siglufjarðarhéraði.
Eins og h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) tók
fram, þá er Siglufjarðarhérað mjög
erfitt og get eg því verið honum sammála um, að það ætti að flytja úr 5.
flokki upp í 4. flokk, að því er laun
snertir. Þessu get eg líka þvf fremur
verið meðmæltur, þar sem skipakoma
og aðsókn útlendinga er töluverð á
Siglufirði, og því meiri ástæða til að
hafa þar duglegan lækni, ef á sóttvörnum þarf að halda.
Að endingu skal eg taka það fram,
að eg mun fylgja þeirri aðalstefnu í
þessu máli, að fjölga ekki eftirlaunaembættum, og því vera þeim brtill.
mótfallinn, sem ganga i þessa átt, en
aftur á móti mun eg styðja þær, sem
fækka vilja þessum embætturo.
Guðjón Guðlaugsson: Eg skal leyfa
mér að byrja á því að minnast á
brtill. á þgskj. 90, sem nafn mitt og
tveggja annara h. þingdm. stendur við.
H. framsm. (Þ. Th.) hefir þegar minst
á, að það heflr slæðst villa inn i hana;
það hefir nefnilega ruglast með hreppanöfn þar, vantar suma hreppa inn 1,
sem þar áttu að standa.
Þetta er að
kenna ógáti hjá skrifaranum; hann sagði
mér, að hann hefði tekið brtill. upp eftir frv. stjórnarinnar, og athugaði eg það
7 (14. ágÚBt).
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svo ekki frekara. Þó ér brtill. rétt, að
því er snertir þá tvo liði, sem mér
heyra einkum til: 3. og 4. lið. Það er
rétt, að hér er kipt 1 sama horf eins
og var í stjórnarfrv. og eins og samþykt var á þinginu 1897. Eg skýrði þá
rækilega frá þvi, hvers vegna rétt væri
að haga héraöaskipun þeirri, er hér
ræðir um, eins og þá var gjört, og hafi
það verið rétt þá — og gegn þvi hefi
eg ekki heyrð borin mótmæli — þá er
það lfka rétt nú.
Og þar sem komið
hafa fram óskir og áskoranir um, að
breyta sem minst þeirri skipun læknis
héraðanna, sem gjörð var 1897, þá sýnist mér ekki rétt af h. nefnd, að vera
að gjöra breytingar þær, sem hún hefir
gjört á henni; sérstaklega sé eg ekki,
hvað h. nefnd hefir haft fyrir augum
með breytingar þær, er snerta héraðaskipunina í Strandasýslu og Húnavatnssýslu; húu hefir gjört Blönduóshérað
miklu hægra en það átti að vera eftir
frv. stjórnarinnar og eigi að síður haldið þvi í öðrum fiokki. Aftur á móti tel
eg nefndina hafa rétt gjört, að halda i
3. fiokki Miðfjarðarhéraðinu, sem nefndin kallar, en sem nefnt er Hrútafjarðarhérað í stjórnarfrv., en látið vera að
færa niður i 4. flokk, eins og brtill. á
þgskj. 93 fer fram á, því þá hefði ósamkvæmnin orðið enn roeiri, þar sem
það hérað verður erfiðara eftir frumv.
nefndarinnar en eftir frv. stjórnarinnar,
að sama skapi sem Blönduósshérað
verður hægra. Eg skil annars ekki í,
hvert óskabarn nefndarinnar Blönduósshérað er.
Eg sé ekki, að það sé eins
erfitt eins og sum héruð í 3. fiokki,
jafnvel engu erfiðara en sum í 4. eða
5. flokki.
Að vfsu er héraðið nokkuð
mannmargt, en engan veginn er það
stórt eða erfitt, sízt ef Svartárdalur
verður látinn fylgja Skagafjarðarumdæminu, sem virðist vera hyggilegt, þvl
að þangað mun hægra að ná í lækni
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en á Blönduós. Að vísu er kaupstaður
í Blönduósumdæminu, en þar er varla
um verulegar sóttvarnir að ræða, þvi
þangað er svo erfið,
að sigling
að þangað koma naumast önnur skip
en þau, sem brýn nauðsyn knýr til þess,
og eru það langhelzt strandaferðaskipin, þau skip, sem búin eru að koma á
aðrar hafnir áður.
Eg verð að halda
því fram, að þetta hérað sé rangsett f
annan flokk; það ætti að vera f 3.
fiokki, eins og Miðfjarðarhéraö, og meira
að segja er eg sannfærður um, að
Miðfjarðarhéraðið verður miklu erfiðara,
ef það á að ná austur að Gljúfurá, en
Blönduósshérað. Læknirinn í Miðfjarðarhéraði hefir erfiða hálsa á báða vegu
að fara yfir, ef hann býr í Miðfirði,
eins og sjálfsagt má búast við, og auk
þess yfir fjörð að fara og um langa
strandlengju út með honum að vestanverðu.
Þá kem eg að brtill. á þgskj. 94;
þar er sú eina breyting, sem eg eiginlega vil að sé gjörð á frv. stjórnarinnar eða að minsta kosti sú eina breyting, sem mér er ant um að komist á,
og þegar til atkvgr. kemur, mun eg að
vísu greiða atkv. með flestum brtiil. h.
nefndar, en þó loks atkv. móti málinu
i heild sinni, ef þessi brtill. kemst ekki
að.
Það sem kom mér og samflutningsmanni mínum (P. J.) til þess að koma
með brtill., var í fyrsta lagi óskir þjóðarinnar, sem komið hafa fram, bæði á
þingmálafundum, i blöðunum og prívatsamtali við mig og aðra, og mér finst
það vera siðferðisleg skylda þíngsins,
að fjlgja eindregnum vilja þjóðarinnar,
þar sem hann byggist hvorki á hleypidómum né skilningsleysi á málinu, sem
um er að ræða. Satt að segja veit eg
ekki, til hvers þingmenn eru að boða
kjósendur sina á þingmálafund á undan
þingi, ef þeir svo ekki ætla sér að taka

101

Læknishéra&askipnn.

minsta tillit til óska þeirra og skoðana,
sem þar koma fram. Eg get ekki heldur betur séð en að óskir þjóðarinnar
standi hér á réttlátum grundvelli og
8anngjörnum, réttlátum gagnvart læknunum, þegar tekið er tillit til efnahags þjóðarinnar og allra atvika, og
þá um leið sanngjörnum af hálfu þjóðarinnar.
Það hefir verið talað um það, að
nauðsynlegt væri að bæta hag læknanna; en þó þvf sé játað, þá er þess að
gæta, að efnahag vorum er þannigháttað, að eigi er unt fyrir oss að uppfylla
þær óskir, sem lengst ganga 1 þvf efni.
Þó er þetta ekki aðalatriðíð fyrir mér;
það er annað atriði, sem eg legg miklu
meiri áherzlu á. Eg get nefnilegaekki
betur séð en að þingið stæði fullkomlega á grundvellí réttar síns, er það ákvað eftirlauu læknanna, eftir þvf sem
það áleit sanngjarnt og samsvarandi
hag þjóðarinnar.
Þegar svo var hóflega í sakirnar farið, þá virtist það alveg sjálfsagt, að þingið fengi ósk sfna
uppfylta, og að stjórnin staðfesti lögin,
og það því fremur, sem hér var ekki
um neitt stór-pólitiskt atriði að ræða>
ekki neitt það er gæti komið f bága
við skoðun stjórnarinnar á ríkisheildinni, heldur tiltölulega lítið atriði, sem
eingóngu snertir oss sjálfa og vor eigin
fjármál, og ef vér sleppum nokkru þvf,
sem þau snertir, þá má segja, að vér
förum að sleppa flestu í hendur stjórnarinnar, þvi að hér er óbeinlínis verið
að sleppa fjármálunum yfir til stjórnarinnar, þeim málum, sem vér þó hingað til höfum átt að heita að hafa i
vorri hendi. En hér eftir fer það sannlega ekki að verða nema að hálfuleyti,
ef öðru eins á að fara frarn af stjórnarinnar hendi og synjun læknaskipunarlaganna. Það er afar-óheppilegt, að
beygja sig svona mikið og svona fljótt,
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fyrir aths. stjórnarinnar. Eg get ekki
skilið i, að sú þjóð, sem það gjörir, geti
búist við að fá nokkurn tíma pólitiskt
frelsi; hún á það lika varla skilið. Eg
get ekki skilið, að sú þjóð geti átt
glæsilegar framtíðar- og ftelsisvonir,
þar sem hugleysi, hálfvelgja, heigulskapur og hviklyndi sítja í svo háum
sessi, að þjóðþingið sjálft er svo aumt,
að eg ekki segi auðvirðilegt, að það
segir undir eins já og amen við hinum
minstu andmælum eða andróðri stjórnarinnar.
Slík aðferð er sízt af öllu
sigurvænleg, þar sem hún gefur stjórninni í hendur meðal til þess að láta oss
sjálfa svifta oss fjárforræði, því að sjálfir
giörum vér það; vér kennum stjórninni
að segja nei við sanngjörnum kröfum
okkar, ef þær eru ekki að öllu leyti
að hennar skapi, ef vér með heigulskap
og hálfvelgju hættum undir eins stefnu
vorri og vér verðum þessir varir, að
stjórninni geðjast hún ekki sem bezt.
Það erum vér sjálfir, sem með þessu
atferli voru gjörum löggjafarvald vort
einkis nýtt.
Það er alls eigi rétt skoðun, að álíta
svo, að ef stjórnin neitar einu sinni
staðfestingar á einhverju máli, að hún
þá ekki muni siðar geta tejcið sönsum.
Stjórnin ber það fyrir sig, að hún beri
læknastéttina svo fyrir brjósti, að hún
vilji hennar vegna ekki staðfesta lögin
frá síðasta þingi.
Ef stjórninni er alvara með þetta, þá hlýtur hún að sjá
það, að ef vér viljum halda fram rétti
vorum og heiðri, þá fer hún þó enn
ver með læknastéttina með þráa slnum
en vér, þvi að það er sjáanlegt, að ef
þófið ura mál þetta stendur lengi, þá er
það stór skaði fyrir læknastéttina. Eg
álít því, að þrátt fyrir hina einu synjun stjórnarinnar megum vér þó ekki
álíta hana svo lélega, að hún láti ekki
bráðlega undan,ef véraðeinssýnumfestu.
7*
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H. nefnd virðist þó eigi vera þeirr- an veg, sökum þess, hve þetta er mikar skoðunar, því að hún hefir þegar ið nauðsynjamál, þvi nauðsyn brýtbeygt út af braut þeirri, sem lagt var ur lög
Þótt svo sé, sem h. þra. Strand.
út á á síðasta þingi, og hefir nú komið með nýtt ákvæði, sem bæði hlýtur (Guðj. G.) tók fram, að margar raddir
að reynast óhagkvæmt og ósanngjarnt hefðu komið frá þjóðinni um að auka
fyrir læknastéttina, og sizt af öllu er ekki launabyrðina, þá get eg hins vegað búast við, að stjórnin samþ. þetta ar fullyrt, að raárgar raddir hafa bornýa ákvæði, er miðar að því að gjöra ist mér til eyrna, sem hafa þrábænt
’/s bluta af læknunum alveg eftirlauna- um að koma læknaskipunarmálinu i
lausa. Eg sé að minsta kosti ekki, betra horf en verið hefir. Eg vona að
hvaða ástæða er til að álíta stjórnina h. deild felli þessa tillögu, þó eg játi
svo ósanngjarna i garð lækna og svo raeð h. þm. Strand. (Guðj. G), að það
þrákelknisfulla í garð þingsins, að hún er hart að verða að hopa á hæl fyrir
En þegar,
mundi vilja staðfesta svona löguð lög, stjórninni með sitt mál.
eftir að hafa neitað lögunum frá siðasta eins og hér, er um líf og heilsu manna
þingi. Eg vil ekki að stjórnin frétti, að að ræða, þá brýtur nauðsyn lög. En
þar sem þingið og þjóðin var í hitt eð
vér séum að þessu hringli fram og aft
ur; vér gjörum oss hlægilega með þvi, fyrra samtaka í þessu máli, að koma
og fáum stjórninni ný synjunarvopn i þvi fram, með hæstv. landsh. í broddi
hendur; og haldi þessari stefnu fram, fylkingar, þá var sannarlega hart, að
má við því búast, að vér komum með það skyldi eigi ná staðfestingu.
Það er hart, þegar um annað eins
þriðju útgáfuna á þriðja þingi, enn verri
og vitlausari en þessa, auðvitað alt til nauðsynjamál er að ræða og þetta, alinnlent mál, sem við kostum sjálfir, að
samkomulags við stjórnina.
Skal eg svo ekki tala meira að sinni, við skulum þá ekki tá að ráða því til
en get búist við að þurfa að svara sið- lykta.
Stjórnin hefir sagt viðvíkjandi stjórnar aths., sem fram kunna að koma við
arskrármálinu á þá leið, að okkur
orð mín.
Sighvatuf Árnason: H. framsm. hef- stæði nær að hugsa um atvinnuvegina;
ir svo ljóslega tekið fram ástæður en hér var beinlinis um sparnað að
nefndarinnar fyrir þeim breytingum, ræða; en við getum því að eins eflt ater hún hefir gjört, að eg skal ekki fara vinnuvegina, að við leggjum e’tthvað af
frekara út í þaö. En það er að eins mörkum við þá, en í þessu læknamáli
viðaukatill. á þgskj. 94, sem eg vildi er okkur fyrirraunað að spara fé, sem
fara um nokkrum orðum. Hinni h. þing og þjóð var einhuga um að gjöra.
deild er kunnugt, að þessi tillaga er Hefði Pétur eða Páll sagt slikt, mundu
eiumitt sama skolla-sKerið og málið menn segja, að það væri sagt til málastrandaði á síðast, og þvi verð eg að mynda. Eg er sem sagt mikið hlyntálita, að það sé að berja höfðinu við ur þvi, að mál þetta nái fram að ganga,
steininn, að koma nú fram með það og vil ekki berja höfðinu við steininn,
aftur. Það er enginn vafi á þvi, að þegar svona stendur á.
stjórnin heldur við sitt, og því mun málið
Það er hart, eins margt og ógert er
nú stranda á sama skerinu hjá henni, hjá okkur, og okkur vantar fé til svo
ef þessi tillaga verður samþykt. Eg að segja alls, að stjórnin skuli þá neita
vil þess vegna nú snúa málinu á ann- okkur um að spara fé þar, sem
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því verður við komið. Já, stjórnin talar um að þingið sinni atvinnuvegunum, en eg skil varla að henni sé alvara með það, eftir þvi að dæma, hve
miklum þráa hún beitir við okkur í
eftirlaunamálinu, sem miðar til sparn
aðar, og sem er eindreginn vilji þings
og Þjððar, að fá því máli fraragengt.
Viövíkjandi hinum ýmsu breyt.till.,
þá hefir h. framsm. talað rækilega um
þær, og eg er heldur ekki nægiiega kunnugur um land alt til þess að geta vel
um þær dæmt, nema þeim sem næst
mér liggja, og ekki hafa enn sem komið er fengið nein mótmæli.
Pétur Jónsson: Mér þótti óþarfi af
h. frarasm., að víkja órajúkura orðum
að okkur, sem komum frara með tillöguna á þgskj. 94. Hann lét í ljósi, að
hún væri fram komin til þess, að sýna
málinu banatilræði; en eg get ekki
skiiið, hvernig hann fer að álykta svo,
því hvað getur verið eðlilegra, en að
málið komi fram í sama horfi og alþingi gekk trá þvi í hitt eð fyrra?
Eitt er raunar hugsanlegt, og það er,
að breyting stjórnarinnar hefði gengið
svo í augun, að hún hefði strax verið
samþykt, og þá hefði enga nefnd
þurft; en sú varð ekki raunin á, heldur lá nærri, að málið yrði felt við 1
umr. Aðferð nefndarinnar er máske
góð, en hún er þó bvgð á þvi, sem eg
get ekki felt mig við, nefnilega á þvf,
að stjórnin sé óbifanleg.
En er það
ekki getsök, voðaleg getsök, að stjórnin sé svo sköpuð vera, að geta ekki
tekið sönsum, og að hún hljóti að segja
nei nú, fyrst hún sagði nei f fyrra?
En geti hún tekið sönsum í einu máli,
þvi þá ekki i þessu? Það getur þó
ekki staðið betur á málstað þirigsins
gagnvart stjórninni i nokkru máli en
nú er í þessu. I öðru lagi höfum við,
það, sero eg vil netna logiskan rétt,
því að verði það ofan á, sem við vilj-
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um, þá má breyta þessu, hvenær sem
reynsian sýnir að það á ekki við; en
ef vilji 8tjórnarinnarinnar verður ofan
á, þá er ekki hægt að breyta, þó annað eftirlaunaprincip verði ráðandi eftirlaunarétti þeirra lækna, sem í embætti
koma siðar. Það voru fleiri ástæður,
í sömu átt, sem h. þm. Strand. (Guðj.
G.) tók fram, og þvi þarf eg ekki að
tala um þær. En að segja að við viljum leggja út í langvarandi baráttu, þó
við samþ. trumv. óbreytt frá því áður,
þá er það ekki rétt. En við viljum
segja sem svo við stjórnina: Er þér
virkilega alvara? Ef svo reynist, þá
fyrst er tími til að fara á bug við
stjórnina, enda þótt eg geti sagt með
h. 1. þm. Rangv., að það sé hart. Viðvikjandi einstökum breyt.till. skal eg
ekki vera langorður; eg hefði helzt
kosið, að héraðaskipunin hefði sem
roinst breyzt frá þvi áður, og þeira
aðalbreytingum, sem nefndin hefir gjört,
er eg mótfallinn. Viðvikjandi breyt.till.
á þgskj. 92 og 93 um aö tæra Höfðahverfi8hérað úr 3. flokki niður f 4.
flokk, skal eg ekki rnikið þrátta um,
þvi eg vil forðast tog, en er þó svo
kunnugur, að eg veit, að það hérað er
mjög fólksmargt, svo að ekki sýnist
ástæða til að færa það niður. Svo var
það líka ein ástæða, sem h. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.) ekki tók fram, að læknirinn i
þessu héraði verður oft að fara yfir
þveran Eyafjörð, en það er oft hættu
undirorpið.
Annars er mér ekkert
kappsmál um flokkaskipunina, enda
ekki nógu kunnugur til þess að gera
réttlátan samanburð.
Einar Jónsson: Eg get tekið undir
með h. þm. S.-Þing. (P. J.), að mér
finst eðlilegast, að deildin hefði gert
þetta frumv. sem likast þvf, sem það
var 1897, og hygg, að ekki verði komist nær óskum þjóðarinnar með þeim
breytingum, sem nefndin hefir gjört, en
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þótt frumv. hefði verið samþ. óbreytt
frá því sem það var 1897. Þvi þó að
2 flokkar séu eftirlaunalausir, nefnilega
4. og 5. flokkur, þá má búast við, að
læknar úr þeim flokkum sæki hið bráðasta í eftirlaunaflokkana, og sá sem
ræður þeirri breytingu er stjórnin. Hún
getur því ráðið þvi, að smátt og smátt
fái allir læknar rétt til eftirlaunanna
yfir höfuð, og að þessu leyti er frumv.
máske aðgengilegra fyrir stjórnina.
Eg var annars á móti því 1897, aö gjöra
eftirlaunaspursmálið að kappsraáli í
þessu raáli, og er það enn. Mér finst
það ætti sízt að beita því við læknana,
sem hafa svo erfiðu og hættulegu starfi
að gegna.
Það hefir verið stungið upp á því, að
færa Fljótsdalshérað niður úr 3. flokki
i 4. flokk, og álft eg það rétt, ef Hróarstunguhérað er þá flutt upp i 3. flokk,
og vona eg það gangi fram, einkum
þar sem tekið hefir verið fram, að það
hafi verið raisgáningur hjá nefndinni,
að setja Fljótdalshérað í 3. flokk í stað
Hróarstunguhéraðs, sem hún telur þar
eiga að vera. Sú breyting er rétt af
þeirri ástæðu, að Hróarstunguhérað er
miklu erfiðara en hitt, og má því
fremur búast við, að það yrði læknislaust. Eg treysti því, að nefndin lagfæri það, og kem því ekki með breytingartillögu.
Eg hefði heldur kosið, ef eitthvað
skal ákveða um eftirlaunin, að tillagan
á þgskj. 94 yrði samþ., og frv. þannig
fært nær frumv. frá 1897, og það af
sömu ástæðum, sem h. þm. Strand.
(Guðj. G.) og h. þm. S.-Þing. (P. J).
Framnögumaður (ÞórðurJ. Thoroddsen):
Það hafa fáir mælt neitt verulega á
móti nefndarálitinu; það eru einkura h.
þm. Strand. (Guðj. G.), og h. þm. S.Þing. (P. J.), sem andmælt hafa. Eg
get skrifað undir flest sem h. þm.
Strand. (Guðj. G.) sagði/ því hann tal-
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aði mestmegnis frá almennu sjónarmiði,
en samt fanst mér hann ekki taka
rétta afstöðu i þessu raáli. Hann sagði
að frumv. færi á móti óskum þjóðarinnar, en eg get fullyrt, að eins margir þingmálafundir eru þeirrar skoðunar,
að vilja slaka til, og hinir, sem halda
vilja til streitu móti stjórninni, og 1 eða
2 fara það lengra, að þeir vilja jafnvel láta alla lækna hafa eftirlaun eftir
sama mælikvarða og stjórnin stingur
upp á. Þegar þjóðarviljinn er nú svona
blettóttur, finst honum þá ástæða til
að binda sig svo mjög mikið við hann,
eða við einstakar raddir?
Hann sagði, að þjóðin hefði álitið frv.
frá 1897 sanngjarnt, bæði gegn þjóðinni
og læknunum; en ekki finst mér hann
sanngjarn gagnvart sjálfum sér, þar
sera hann talar um, að eigi megí bæta
við embættum með eftirlaunum, en í
sömu andránni vill hann þó fjölga
læknum með eftirlaunura. Hann hefði
heldur átt að vera með nefndinni, sem
ekki vill bæta við; hér finst mér hann
ekki á réttum vegi.
Hann tók einnig
fram, að með þvi að láta eftir stjórninni i þessu máli, þá sleptum við fjármáluro okkar úr hendi okkar, en það
fæ eg ekki skilið. Höfum við ekki full
ráð á að ákveða læknum eftirlaun á
fjárlögunum? Við höfum ávalt leyfi til
að veita t. d. lækni, sem eitthvað fatlast, eftirlaun á íjárlögunum, svo eg fæ
ekki séð, að við sleppum neinum fjárráðum.
Að stjórnin neitar frumv. frá 1897
staðfestingar vegna breytinga á eftirlaunum, sem þar voru gjörð, þá gjörir
hún það af principi', hvort það sé rétt,
skai eg láta ósagt, en princip er það.
Við eigum þjóðarinnar vegna að slaka
til, en ekki að berja höfðinu við steininn; þjóðin græðir ekkert á því, heldur
tapar að eins.
H. þm. S.-Þing. (P. J.) talaði f sömu
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átt, að það væri skrítið að stjórnin ekki
skyldi vilja taka sönsum, en er það
ekki eins skritið að við skulum ekki
taka sönsum? Sá vægir þó jafnan, sem
vitið befir meira. Svo skal eg ekki
fara lengra út i það, en vildi að eins
óska að ráðgjafinn hefði verið á þingi
og heyrt ræður þeirra h. þm. Strand
fGuðj. G.) og h. þm. S.-Þing. (P. J.),
þvi þá hefði kannske verið von um
einhvern árangur. Eg er nú i principinu á sama máli, en haga seglum eftir
vindi.
Þá víldi eg að eins fara nokkrum
orðum um ræður h. þm. Dal. (J. P.)
og h. þm. Vestm. (V. G.). Þeir álitu,
að eftirlaunin ættu fremur að miðast
við það, hve erfitt eitt hérað er, en
ekki við það, hve fólksraargt það.
Eg get kannast við það að nokkru
leyti, en svo er hvert mál sem á það
litið. Oftast er fólksflest i þeim héruðum, sem kaupstaðir eru f, en þangað
koma oft útlendingar, og þvi áríðandi,
að þar séu dugandi læknar, bæði vegna
sóttvarna o. fl.
Og því er nú einu
sinni svo varið með þessa peninga, að
þar sem þeir eru mestir, þangað sækja
flestir. Þar sem fólksmargt er og þéttbýlt, þar er og hættast við innlendum
sóttunj, og þvi einnig áríðandi að þar
séu góðir 'æknar, en því betri sem
læknirinn er, þvi betri laun á hann
skilið. Aftur á móti get eg kannast
við, að hérað geti verið svo erfitt, að
nauðsynlegt sé að launa það vel, enda
þótt fólksfátt sé, til þess að læknir fáist þangað.
H. þm. Vestm. (V. G.) sagðist mundi
greiða atkv. á móti frv,. ef eftirlaunaembættin yrðu fleiri en 20. Hann
ræður auðvitað sinu atkvæði, en litinn
hug virðist hann hafa á málinu, ef
hann bindur atkvæði sitt við það eina
atriði.
Eg skal svo ekki segja frekara að
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svo komnu, en vona h. d. líti svo á
raáiið, að það verði sarakomulagsatriði
viö stjórnina, en að ekki beri að halda
áfram i þá átt, að hverjum sé auðsætt,
að ait fari í mola.
Benedikt Sveinsson: Eg er reyndar
kominn á raupsaldurinn, en það er þó
ekki ofmælt, að frá því fyrsta, að farið var að tala um læknaskipunina og
um að bæta kjör lækna hér á landi,
þá hefi eg jafnan verið hlyntur því
máli, og síðast lýsti það sér á siðasta
þingi í því, að eg greiddi atkvæði með
frv. þvi, sera þá var samið og samþ.
sem lög frá þinginu um að bæta kjör
lækna. Reyndar sá eg það fullvel, að nýmæii það i lögunum, sem fór fram á
að breyta reglum þeim, sem hingað til
hafa gilt um eftirlaun, mundi verða
þeim að falli, eu þó datt mér sízt annað í hug en að greiða atkv. með því
samt sem áður, því eg skildi ekki þá,
og skil ekki enn, að þingið hafi farið
þar eitt fet út fyrir vald sitt og verksvið. Hefði svo verið, þá hefði maður
orðið að álíta, að þessi ákvæði laganna
riðu i bág við stjórnarskrána. I þessu
tilliti kæmi þá til greina 2. máisgr. 4.
gr., aö >eftirlaun embættismanna skuli
ákveðin sarakvæmt eftirlaunalögunum*.
En hverjura getur dottið í hug, að í
þessura orðum liggi, að eftiriaunalög
þau, sem þannig er vísað til sem þá
gildandi laga, ættu að vera óbreytanleg, þvi þá yrðu þau meðal annars að
vera rétthærri en stjórnarskráin sjálf,
því henni má þó brevta samkvæmt 61.
gr. hennar.
En hvaða eftirlaunalög
eru það þá sem hér er, verið að tala
um? Eru það þau eftirlaunalög, sem
giltu, þegar stjórnarskráin var gefin út?
Jú að visu, meðan þau eru ekki breytt,
en það er ekki vísað til þeirra sera
óbreytanlegra, laga, sem standa eigi um
aldurog ævi, fremur heldur en önnur
almenn iög, þvi þann eiginlegleika hef-
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ir sem sagt ekki einu sinni stjórnar- þá að bera ábyrgðina á hverju þvi
mannslífi á íslandi, sem sloknar út fyrir
skráin sjálf.
Stjórnin getur því ekki réttilega hafa skort á læknishjálp frá þeirri stundu,
bygt synjun sína á lögunum 1897 á að synjunarástæðurnar voru komnar
þessum ákvæðum. Þvi það eitt er á- fram af stjórninni eða ráðgjafanum, eða
reiðanlega víst, að svo framarlega sem réttara sagt: frá þeirri stundu að hans
ákvæðin um laun lækna og eftirlaun hátign konunginum var ráðlagt að staðheyra til hinna sérstöku mála laudsins, festa ekki lögin, þangað til þessi nýa
sem enginn mun dirfast að neita, þá lögskipan er komin í kring? Ekki gethefir alþingi eftir stöðulögunum 3. gr. ur það verið þingið 1897, sem af umfullan rétt til að breyta ákvæðunum hyggju fyrir lífi og heilbrigði Islendinga
um laun lækna og eftirlaun þeirra eftir samþykti lög þessi 1897. Nei, það er
því, sem þing og þjóð álítur skynsam- einmitt stjórnin sjálf svo nefnd, sem
legast, að sjálfsögðu innan þeirra tak- lét synja þeim staðfestingar. Hugsunin
marka, sem réttlátt hlutfall milli eldri hlýtur því að vera þessi frá ráðgjafans
og vngri laga setja. Eftir minni mein- hálfu: Drepist heldur allir Islendingar
ingu er það nú mjög áríðandi, að þing- en grundvelli þeim sé breytt, sem núið geri sér þetta spursmál ljóst, og gildandi eftirlaunalög eru bygð á!
hver sá h. þm., sem ekki álítur þetta !
H. uefnd vill miðla málum í þessu
það princip-spursmál, er vert sé . að máli og hinn hjartagóði 1. þm. Rangv.
rekja til botns, tekur sér löggjafarstarf- (S. A.) lagði áherzlu á, að ekki væri
ið ait of létt. Mín sannfæring er sem rétt að beita þráa í þessu máli og jafnsagt sú, að þíngið 1897 hafi haft vel h. framsögum. (Þ. J. Th.) tók í
fullan rétt til að skipa um laun og sama strenginn. En er það að beita
eftirlaun lækna, eins og það gerði. Það þráa, þó því sé haldið fram, að staðer í sannleika hart, að þjóð Islendinga- fest 8éu góð lög, er þingið hefir samið,
skuli að nafninu hafa löggjafarvald, en og það hefir fullan rétt til að fjalla um
þó ekki hafa rétt til að skipa fyrir ura lög, sem eigi fá framgang, fyrir það
þær byrðar, sem hún bæði telur rétt- eitt, að ráðaneyti konungs ræður
látar og sér sig færa nm að bera.
honum frá að staðfesta þau? Er það
Eg finn ekki ástæðu til að taka fram þrái, þó þingið vilji halda því fram, að
fleiri ástæður fyrir því, að eg samþykti það virkilega hafl löggjafarvald? Það
hiklaust þetta mál 1897 og iét engan er enginn efi á því, að þessi lög hefðu
kviða fyrir þvi, að h. h. konunginura ! verið staðfest, ef hans hátign konunginyrði ráðið frá að samþykkja lögin, koma um hefði ekki verið ráðið frá því. Eg
mér til að breyta á annan veg. Eg er viss um, að honum hefði verið ánægja
veit, að h. nefnd. hefir viljað miðla hér í þvi, að staðfesta lög þau, sera hefðu orðmálum, og það líklega einmitt af þeim ið íslendingum til sannarlegrar veiferðástæðum, sem landsh. tók fram við 1. ar. Eg er ekki viss um, að hjartaumr. málsins, að hér væri um mál að gæzkan sé hér á sinni réttu hillu. Vér
ræða, sem snertir líf og heilsu Islend- eigura ekki sem löggjafar og þjóðfullinga og því varúðarvert að draga það trúar að setjast á þúfu grátandi og
á langinn. En geti maður nú sýnt og kveinandi, eins og huglaus og duglaus
sannað, að synjunarástæða stjórnarinn- börn, gagnvart ofríki og ranglæti.
ar hafi verið röng eða alls engin, á Ekki dytti mér í hug að beygja mig
hverjum lendir þá ábyrgðin? Hver á eða hörfa undan, þó sett væri pistóla
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lyrir brjóst mér, og líf mítt væri kraflð
af mér, nema eg legði að fótskör —
Danastjórnar löggjafarvald þjóðar minnar. Fyrir mér er það að öðru leyti
efamál, hvort þessi danska, ólögmæta
stjórn, sem ráðið heflr hans hátign konunginum til að synja lögunum frá 1897
staðfestingu, hvort hún, segi eg, rauni
ekki ráða til hins sama, þótt lögin komi
fram í þeirri mynd, sem nefndin hefir
stungið upp á. Eg er meira að segja
hræddur um, að það komi engu slður 1
bága við 4. gr. stjórnarskrárinnar, að
stofna eftirlaunalaus embætti, eins og
gert er ráð fyrir af nefndinni og að þvi
geti verið meiri ástæða til fyrir þá
sömu stjórn, að synja lögum staðfestingar, sem þannig eru úr garði gerð, en
lögunum frá 1897. — Af þessum ástæðum vil eg heldur hallast að því, að
greiða atkvæði með brt. á þskj. 94.
Eg heyrði áðan einn h. þm. spyrja,
hver ætti að bera ábyrgðina af þessari
lagasynjun. Eg skal svara honum þvi
nú. Hina siðferðilegu ábyrgð ber stjórnin ein, og það er hún ein, sem beitir
þráa, en ekki þingið, et hún heldur
synjununum áfram. En hver á að
bera hina pólitisku ábyrgð? Er það
nokkur maðurájörðu, sem ber pólitiska
ábyrgð á þvi, að borin hefir verið sú
till. fram fyrir hans hátign konunginn,
að syuja lögum þessura staðfestingar ?
Mér fer eins og manninum, sem gerði
leit eftir grundvallarlögum Dana og
fann þau ekki. Eg segi þvi í alvöru,
að eg get hvergi fundið þann mann,
sem ber pólitiska ábyrgð á synjun laga
þessara. Eg veit að konungur og þingið hafa löggjafarvaldið í sameiningu, og
eg veit það líka, að konungur mundi
ekki hafa synjað lögunum staðfestingar,
nems honum hafi verið ráðið til þess.
Er þá nokkur pólitisk ábyrgð til? Nei,
hér er engin pólitisk ábyrgð, sem hægt
Alþ.tíð. B. 1899.
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sé að gera gildandi, og eg vildi að þingið vildi gera sér það ljóst, hvernig á
því stendur, að það hefir engan að
halda sér til ábyrgðar fyrir lagasynjanir. (Skúli Thoroddsen: Valtýskan!).
Hún ræður ekki bót á því, þvi það er
einmitt dómsmálaráðgjafinn danski, sem
ber mál vor upp í rfkisráðinu nú, og
þrátt fyrir hana komast mál var ekki
út úr rikisráðinu. Það er hiægilegt, ef
þingið hugsar sér að koma fram ábyrgð
á hendur ráðgjafanum, hvort sem hann
heitir Rump eða eitthvað annað. Væri
eg meðlimur í ríkisráðinu, án þess eg
láti mér detta i hug að komast þangað,
þá dytti mér ekki í hug, að eg mundi
bera nokkra ábyrgð gjörða minna gagnvart alþingi. Eg þori að segja þetta
berum orðum, þvi stjórnin hefir sagt
það í bréfi því, er hún sendi iandsh.
1897. (Forseti: Eg verð að biðja h.
þm. að halda sér við málið). Eg skil
ekki annað en eg geri það, þar sem eg
er að rannsaka, hvort nokkuð sé þvi
til fyrirstöðu, að vér getum haldið málinu fram, og hvort nokkur sá maður
sé til í Danmörku, sem borið geti pólitiska ábyrgð fyrir að læknaskipunarlögunum frá 1897 var synjað staðfestingar. Eftir mínum skilningi kemur
þetta málinu fullkomlega við.
Guðlaugur Guðmundsson: Það er ekki
með minum góða vilja, að málið er
komið á þetta stig, þvi eg vildi hdlzt
að það hefði þegar verið felt við 1.
umr., og gerði eg grein fyrir því þá, af
hverjum ástæðum það væri.
Mér fanst h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) að
nokkuru leyti vikja snuprum að nefndinni fyrir það, að hún hefði ekki nægilega gert grein fyrir nokkurum smábreytingum, er hún gerði á læknahéraðaskipuninni, en mér finst hún hafa
gert skyldu sina með þvi, að benda f
nefndarálitinu á þessar breytingar.
8 (18. ágúst).
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Nefndin i málinu 1897 gerði ekki heldur sérstaka grein fyrir þvi við hvern
einn lið, hvers vegna hún ákvað takmörk læknahéraðanna eins og hún
gerði, enda hefði það verið óvinnandi
verk, og þar sem h. þm. sveigði að
okkur nefndarmönnum um hreppapólitik,
þá vísa eg öllum slikum dylgjum á
bug.
H. þm. Strand. (Guðj. G.) mintist á
hina götóttu breyttill. á þgskj. 90, þar
sem hreppar hafa fallið úr, svo að þeir
tilheyra engu læknishéraði, en aðrir
eru tvitaldir, og gat þess, að það væri
»skrifaranum« að kenna. Til þess að
menn skuli ekki imynda sér, að það
hafi verið »skrifari nefndarinnar*, skal
eg geta þess, að eg var ekkert við
þetta riðinn og hefði h. þm. átt að geta
þess, að hann var þar að tala um sinn
privat-skrifara, eða kannske sjálfan sig.
Þá skal eg víkja að brt. á þgskj. 94,
sem fer fram á nýa ákvörðun um eftir
launarétt læknanna. Eg tók það fraro
við 1. urar., að eg áliti það póiitiskt
glappaskot af stjórninni, að hún staðfesti
ekki lögin 1897, en engan hefi eg heyrt
halda því fram, að hún hafi ekki haft
rétt til synjunarinnar eða hatt í frammi
lagabrot. Hvort menn vilja aðhyllast
brt., veltur á þvi tvennu, hvers virði
menn álíta málið i sjálfu sér, og hverjar vonir menn hafa um, að það verði
nú samþykt í því formi, sem brt. fer
fram á, fremur en frv. þingsins 1897.
Mitt álit er, að sé þetta ákvæði sett
inn í frv., muni það verða frv. að falli
ekki síður en lögunum 1897. H. þm.
N.-Þing. (B. Sv.) tók það réttilega fram,
að neikvæðisrétturinn væri jafn á báðar hliðar, hjá konunginum og þinginu.
Vér getum neitað öllum nýmælum frá
konungs hálfu og hindrað fraragang
þeirra og konungsvaldið getur á sama
hátt hindrað öll nýmæli þingsins með
því að neita þeim staðfestingar. Að
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vitna í það hér, þar sem um slikt deilu
mál er að ræða, hver ábyrgðina beri á
mannslífinu, er glatast kann fyrir það,
að þing og stjórn ekki geta orðið sammála, það finst mér vera þýðingarlitið
fleipur. Það er lítil huggun fyrir sængurkonu, sem ligguri andarslitrunum, þótt
hvfslað sé í eyra hennar, að bún deyi
upp á ábyrgð Islandsráðgjafans i Kaupmannahöfn.
H. þm. N.-Þing. (B. Sv.) sagði, að
þótt stjórnin setti hlaðna skammbyssu
fyrir brjóst sér . . . (Benedikt Sveinsson:
Eg sagði ekki stjórnin), jæa, þá einhver annar, þá mundi hann ekki hopa.
Máske hann hafi þá trú, að skot hríni
ei á honum, eins og gömul trú var um
ýmsar kynjaskepnur, skoffín og aðrar þjóðtrúarinnar ófreskjur, en allar
mátti þær þó vinna með vígðum silfurkúlum, og enginn veit hvað í byssunni
kann að vera, og raá það þvi mikið
heita, ef h. þm. er viss um, að sleppa
alveg óskaddaður frá þeim leik!
En þaö var annað atriði, sem h. þm.
benti á og ef til vill er ástæða að taka
til greina. Það getur verið, að orðið
»embætti« geti verið því til fyrirstöðu,
að frv. verði staðfest, ef það er haft
um sýslan, sem á að vera eftirlaunalaus, þó að til séu hér eftirlaunalaus
»embætti« og skal eg nefna hinn umboðslega endurskoðanda, og sömuleiðis
eru eítirlaun presta sniðin eftir alt
öðrum mælikvarða en eftirlaun annara
embættismanna.
Viðvíkjandi breytingum þeim, sero
farið er fram á með flokkaskipun læknishéraðanna, mun það verða princip
nefndarinnar, að greiða atkvæði móti
flutningi upp í eftirlaunaflokk og eins
með niðurflutning úr 3. flokki f 4. flokk.
Guðjón Gudlaugsson: Háttv. framsm.
sagði, að það væri ekki rétt hjá mér,
að vilji þjóðarinnar væri á móti svona
löguðu frumv. Eg skal nú ekki þrátta
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tnikið um þetta, en það imynda eg
mér þó, að ef hann læai skýrslurnar
frá þingmálafundunum, þá mundi hann
flnna fleii i óskir, sem fara i þá stefnu,
sem eg hefl haldið fram, heldur en á
móti. Aftur á móti er eg h. þm. samdóma um það, að það eigi ekki ætið
að fara alveg eftir þessura óskum; en
þegar þær falla saman við manns eigin skoðun, verður maður að fylgja þeim,
um leið og þær þá einnig styðja hana
(skoðun manns sjálfs). Háttv. frarasm.
sagði lfka, að eg hefði ekki verið sanngjarn við sjálfan mig með þessum
breyt.till., þar sem eg héldi fram sparn
áði, en breytingarnar yiðu einmitt til
að auka kostnað á landinu. En hluturínn er sá, að það er svo langt frá að
eg hafi talað nokkuð i þessa átt, að eg
hefí ekki einu sinni hugsað það. En
hitt sagði eg, að þjóðin sjálf hefði óskað eftir að hafa fyrirkomulagið eins og
breyt.till. fer fram á, og að eg vildi
ekki vera að slengja aukakostnaði upp
á þjóðina, sem hún ætti ekki von á.
Það hefir aldrei verið mér fyrir mestu,
sparnaðurinn eintómur, heldur hefl eg
óskað að allir hefðu hæfileg laun og
jafnræði væri á með öllum, þvi alt
misrétti hata eg, og þvf vil eg ekki að
sumir læknar hafi eftirlaun, en sumir
ekki.
Hinn háttv. framsm. sagði ennfremur, að það væri rangt hjá mér, að
þetta mál snerti fjármál vor, þar sem
við gætum á fjárlögunum, ef við vildum, veitt þeim læknura eftirlaun, sem
samkvæmt fiumv. nú yrðu eftirlaunalausir. Þetta er ekki iétt nema að
nokkru leyti, nefnilega að því leyti, að
það er rétt, að við getum ef við viljura veitt þeim eftirlaun, sem ekki hafa
þau, með þvi að setja þá inn á fjárJögin, en það er rangt, að það svifti
okkur ekki nokkru valdi yfir fjármál-
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um vorum, því við getum ekki svift
þá eftirlaunum, sem einu sinni hafa
fengið þau, og ekki heldur eftirmenn
þeirra, nema stjórnin sé okkur samdóma. En það sem fyrir mér er aðalriðið, er þó ekki hvað mikið hver fær,
heldur hvernig eftirlaununum er jafnað
niður. — Þm. sagði, að þetta mál væri
þjóðinni mikið nauðsynjamál og raætti
þvi ekki dragast. Já, það er satt, að
þetta er nauðsynjamál, og það er lika
mál, sem er betur undirbúið en dæmi
eru til um önnur mál; hefir gengið til
allra sveitarstjórnarvalda, frá þeim tii
stjórnarinnar, og frá henni til þingsins,
og þar fékk málið hina rækilegustu
meðferð, sem kostur er á. Það snertir
hag þjóðarinnar I heild sinni, og það
er skilyrði fyrir viðunanlegum kjörum
læknastéttarinnar yfirleitt, sem stjórnin læst vera hlynt, enda þótt velvildin
virðist ekki ná eins langt og kreddurnar. Það er stjórnin, sem virðist gleyma
þvi, að þetta sé þjóðinni nauðsyn og
þess þvegna hvílir öll siðferðisleg ábyrgð i þessu máli á henni. Framsm.
sagði, að þó stjórnin ekki taki sönsum,
þá ættum við að gera það. En þetta
á alls ekki hér við. Sá, sem heflr rétt
fyrir sér, þarf ekki að taka sönsuro,
af þvi hann hefir óskerta sansa; en
hinn, sem lætur gott og nauðsyniegt
mál liða skipbrot, til þess að láta ekki
fáfengilegar og ástæðulausar kreddur
yfirbugast, bann þarf að sansa, og það
er þingsins þarfasta verk, að sansa
stjórnina, en það gerir það aldrei roeð
hukli, heigulskap og hringli, heldur
með djörfung, staðfestu og einurð.
Stjórnin getur ekki sagt að við höfum
rangt fyrir okkur, því við höfum rétt
til að haga okkar fjármálum á þann
hátt, sem okkur bezt likar.
Því hefir verið slegið fram, að frv.
síðasta þings yrði dýrara fyrir þjóðina
8*
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en frv. nefndarinnar, að því er eftirlaun snerti. Eg er nú á þeirri skoðun,
að hér muni ekki miklu, en ef svo er,
hver er þá meiningin með að senda
8tjórninni svona lagað frumvarp til
staðfestingar? Er þingið, um leið og
það dregur dár að sjálfu sér, að reyna
að draga dár að stjórninni?
Ef uppástungur nefndarinnar stefna
að minni útgjöldum fyrir landssjóðinn
en okkar þm. S.-Þing. (P. J.), þá stefna
þær að sama skapi að minni tekjum
fyrir læknastéttina. En nú er það einmitt tekjuskortur læknastéttarinnar,
sem stjórnin kveðst setja fyrir sig. Er
það þá sigurvænlegt, að rýra tekjurnar
enn meir til þess að stjórnin samþykki
frv.? Er þetta ekki bæði hlægilegt og
heimskulegt mistraust til stjórnarinnar,
mistraust, sem þinginu ekki er sæmi.
legt? Að stjórnin sé ekki eins góð og hún
ætti að vera, skal eg ekki þræta um,
en að hún sé svo heimsk, að hún ekki
viti, hvað hún segir, vil eg ekki ganga
inn á.
En hvað sem öllu þessu líður, hvort
8em uppástunga vor er dýrari eða ekki,
þá álít eg það sera sagt gjöra minst
til. Þessir þingmenn, sem einlægt eru
að slá um sig með sparnaðinum, gera
ekkert annað en kitla lægstu tilfinningar þjóðarinnar, og ,nú eru þeir að slá
sandi i augun á þjóðinni með því, að
ota fraraan i hana þessum 15 eftirlauna.
lausu embættum, sem lítinn sparnað
hafa i för með sér, en þvf meira misrétti og óréttlæti, þvi auðvitað sækja
læknarnir frá þessum eftirlaunalausu
embættum og f hin, svo það verður
hreinasta undantekning, ef læknir gefst
upp í eftirlaunalausu embætti, svo að
fiestir fá eftirlaun þrátt fyrir þetta, en,
sem sagt, ákaflega misjöfn, þar sera
sumir þjóna alla sína embættistíð í eftirlaunaembætti, en aðrir að eins fá ár.
Þessi illkynjaði sparnaður kemur á-
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þreifanlegast fram á ungum læknum,
sera veikjast eða slasast i eftirlaunalausu embætti, en þar fer lika ósanngirnin og ranglætið á sitt hæsta stig,
samanborið við kjör annara embættismanna, og þvf raundi þingið í þeim tilfellum, ef nokkur sanngirnisneisti væri
eftir hjá þjóðinni, láta þá raenn hafa
eftirlaun á fjárlögunum, og þá yrði
litið úr sparnaðinura.
Sparnaðurinn hjá nefndinni er því í
raun og veru mjög litill, og eg vil þvi
biðja þm. að athuga það vel, áður en
þeir gleypa við þessum sparnaði á
pappirnum, sem allur er i orði, en enginn á borði, og gæta þess, að hér er
að ræða um að láta alla njóta jafnræðis, en láta ekki suma verða útundan
eins og olnbogabörn.
Landshöfðingr. Það gladdi mig mikið að sjá nefndarálitið, því eg hélt að
raálið mundi ráðast til lykta á heppilegan hátt; en eg sé nú á þessum brtill.,
sem hér liggja fyrir, að ekki er nein
vissa fyrir, að þannig fari; sérstaklega
er viðaukatillagan á þingsk. 94 ísjárverð. Tillagan fer ekki fram á beinlínis að fella frv., sem þó hefði verið
meining í, heldur vill hún granda frv.
óbeinlínis með því, að setja inn í það
þann fleyg, sem allir vita að hlýtur að
verða frv. að fótakefli, því eftir þeim
undirtektum, sem frv. frá 1897 fekk
hjá stjórninni, getur hver maður sagt
sér sjálfur, að það er sama sem að
fella frv., að setja þennan viðauka inn
í það. Eg hélt að tilgangur flutnings.
manns með þessari viðaukatill. væri að
spara tyrir landssjóði, þvf það hefir
einlægt klingt við, þegar um eftirlaun
hefir verið að ræða, að byrði landssjóðs mætti ekki gera þyngri; en þm
Strand. (Guðj. G.) hefir nú skýri frá,
að það sé ekki sinn tilgangur; en þó
svo væri samt sem áður, þá næðist
ekki sá tilgangur með þessu frv., ef

121

Lsknishéraðaskipan.

viðaukinn yrði samþyktur, því þá yrðu
það 42 læknar og konur þeirra og börn
8em rétt hefðu til eftirlauna, i stað
þess að eftir tillögum nefndarinnar yrðu
þeir að eins 23. Og að þessir 42 lækn
ar yrðu þyngri á eftirlaununum en hinir 23, er ekkert efaraál.
En þar sera þm. Strand. (Guðj. G.)
sagði, að það væri ekki sparnaðarhugmyndin, er hann kvað lúalegt að nota
til að kitla með lægstu tilfinningar alþýðu, er hefði komið sér til að koraa
fram raeð brtill., heldur rnisréttur sá,
sera yrði á kjörum læknanna, þar sem
23 hefðu rétt til eftirlauna, en 19 fengju
engin eftirlaun, þá vil eg spyrja hann,
hver afleiðingin verði, ef þessi viðaukatill. hans verður samþykt. Jú, hún
verður sú, að alt verður eins og nú er,
sem sé, að 20 læknar hafa rétt til eftirlauna, en 18 eða 19 alls engan. Finst
þm. þetta jafnrétti ? Eða heldur bann
að þetta sé vegurinn? Eg skal ekki
fjölyrða meira ura þessa viðaukatill.,
því eg veit, að það er öllum ljóst, að
það, að samþykkja hana, er saraa sem
að fella frv.
Annars skal eg taka það fram, að
eg get fallist á fiestar tillögur nefndarinnar. Að eins skal eg geta þess viðvikjandi tölul. 29 í nefndarálitinu, að
eg hélt þvi frara á þinginu 1897, að
það væri heppilegra, að Mýrdalssandur réði takmörkum héraðanna, og að
báðir Eyjafjallahrepparnir væru látnir
fýlgja Mýrdalshéraði; en þar sem bæði
Skattfellingar og Rangvellingar vilja
heldur haga því öðruvísi, þá skal eg
ekki vera því mótfallinn.
Þá verð eg lika að lýsa því yfir, að
eg get ekki fallist á að breyta till. nefnd.
um, að láta Blönduóshérað ná yfir allan eystri hluta Húnavatnssýslu fyrir
austan Gljúfrá, en ekki taka Þverárhrepp og Þorkelshólshrepp; því meö
að taka þessa hreppa með, er bæði,
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að béraðið er gert of stórt, og sörauleiöis er það óheppilegt vegna þess, að
héraðslæknirinn, sem nú er í Húnavatnssýslu, býr einmitt i Þverárhreppi,
og eg efast um, hvort hann muni vilja
flytja sig út á Blöuduós, en að neyða
hann til þess er ekki hægt, þar sem
hann hefir fengið leyfi sýslunefndar og
landshöfðingja til að sitja á Klömbrum.
Læknirinn gæti krafist að fá lausn frá
embætti með eftirlaunum, og að neyða
hann til að gera annað af þessu, finst
mér ekki rétt, þar sem hjá þvf verður
komist með þvi, að láta tölulið 7 i
nefndarálitinu halda sér óbreyttan.
Eg verð þó að álíta þessa brtill. þýöingarlitla á móts við viðaukatill. á þskj.
94; þvi ef hún verður saroþ., er það
fyrirsjáanlegt, að frv. nær ekki fram
að ganga.
Sighvatur Árnason: Eg ætla að eins
að tala nokkur orð í tilefni af ræðu
h. hæstv. landsh., að pvi leyti sem hún
snerti breytinguna í Rangárvallasýslu.
Eg skal þá fyrst geta þess, að hér er
nokkuð öðruvisi á>tatt nú en fyrir
nokkurum árum, þvi eins og mönnum
er kunnugt um, þá er nú komið kauptún í Mýrdalnum, i Vík, sem gerir það
að verkum, að læknirinn verður helzt
að sitja þar. En Vestur-Eyfellingar
vilja miklu sfður sækja austur yfir Fúlalæk austur í Mýrdal, heldur en vestur yfir Markarfljót, og sækja lækni t.
d. að Hvoli, enda er það styttri leið
en austur í Vík. Hvort Álftaverið er
lagt með Mýrdalshéraði eða Síðuhéraði
stendur þeim á sama um, því þar er
ekki kostamunur á, hvort heldur er.
Þessi skitting, sem nefndin hefir farið
fram á, hefir sýslufundur Skaftfellinga
aðhylst, og mér er kunnugt um, að
þetta kom einnig til umtals á sýslufundi Rangárvallasýslu og var því ekki
mótmælt þar, sér I lagi af þessari ástæðu, að Vestur-Eyfellingar vilja sem
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sagt héldur að sækja lækni vestur yfir
Markarfljót að Hvoli, heldur en austur
yfir Jökulsá.
Eg skal svo ekki fjölyrða meir um
þetta mál að sinni.
Halldór Danielsxon'.
Eg á hér eina
brtill. á þgskj. 87, um það að færa
Mýrahérað uþp í 4 flokk.
Eftir því
yrðu laun læknisins í því héraði 1500
kr. i stað 1300 kr. eftir uppástungu
nefndarinnar.
Hérað þetta eru fimm hreppar, nefuil.
Álftaness-, Hrauns-, Kolbeinstaða-, Miklaholts- og Eyjahreppur. Vegir eru þar
siæmir og yfirferð héraðsins þar afleiðandi erfið. Auk þessara fimm hreppa
mundi læknisins oft vitjað úr Staðarsveit og jafnvel vestan úr Breiðuvík,
þegar eifitt væri að ná í Olafsvikurlækninn vegna ófærðar og illrar veðráttu, sem oft hamlar samgöngum yfir
Fróðárheiði. Fólkstala í þessum héruðum er 1185. Eg skal svona til samanburðar nefna Vopnafjarðarhérað, sem á
einungis að ná yfir Vopnafjörð og
Skeggjastaðahrepp.
Það bérað hefir
1085 ibúa, eða 100 manns færri en
Mýrahérað.
Vopnafjarðarhérað er nú
sett f 3. flokk hjá nefndinni.
Sem sagt, virðist mér hér vera farið
fram á lítinn fjárauka, sem styðst við
mjög mikla sanngirni.
Eg vona að deildin verði mér samdóma og lofi þessari brtill. að fljóta áfram.
ATKVGR.: Brtill. við 1. 7. á þgskj.
90, 1. feld með 12 : 4.
Brtil. við 1. 7. á þgskj. 92, 2. tekin
aftur.
Brtíll. við 1. 8. á þgskj. 90, 2. feld
með 13 : 4.
Þar með fallinn 5. og 6. liður á
þgskj. 90.
Brtill. við 1. 9. á þgskj. 95, 1. feld
með 18 samhlj. atkv.
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Tók þá framstn. aftur hinar brtill. á
þgskj. 95.
Brtill. við 1. 7. á þgskj. 90, 3. feld
með 12 : 10.
4. liður á þgskj. 90 þar með fallinn.
Brtill. viö 1. 13. á þgskj. 93, 1. feld
raeð 14 : 9.
Bitill. við 1. 14. á þgskj. 93, 2. feld
með 12 : 10. Samskonar till. á þgskj.
92 þar með fallin.
Brtill. við 1. 15. á þgskj. 93, 3. feld
með 16 : 7. Saraskonar brtill á þgskj.
92 þar með fallin.
Brtill. við 1. 18. á þgskj. 93, 4. feld
með 13 : 4.
Brtill. við 1. 24. á þgskj. 87, feld
með 15 : 4.
Brtill. við 1. 26. á þgskj. 88, samþ.
með 12 : 1; þar með samþ., að 37. liður
falli burt.
Brtill. við 1. 42. á þgskj. 93, 5. feld
raeð 17 : 1.
Þá var brtill. 1. á þgskj. 65 með áorðnum breytingum samþ. með 13 : 8.
1. gr. frumv. með áorðnum breyt.
samþ. með 18 samhlj. atkv.
6. brtill. við 2. gr. á þgskj. 93samþ.
með flestum atkv.
Brtill. við 2. gr. á þgskj. 65 samþ.
með 19 samhlj. atkv.
Brtill. við 2. gr. á þgskj. 88, 3.samþ.
með 19 samhlj. atkv.
2. gr. með áorðinni breyt. samþ.
með 15 samhlj. atkv.
Brtill. á þgskj. 65 við 3. gr. samþ.
með 17 sarnhlj. atkv.
Viðaukatill. á þgskj. 94 feld með 14:9
að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
ja‘
nev.
Kl. Jónsson,
Einar Jónsson,
Ben. Sveinsson,
Björn Sigfússon,
Eiríkur Glslason, Guðl. Guðmundsson,
Guðj. Guðlaugsson, Halld. Daníelsson,
Jón Jensson,
Jens Pálsson,
Jón Jónss.. þm.Eyf. J. Jónss., þra. A.-Sk.
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Pétur Jónsson,
Sig. Öunnarsson,
Tr. Gunnarsson.

Jón Þórarinison,
Ól. Briem,
Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.
Þórður Guðmundss.
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
3. gr. frumv. með breyt. samþ. með
12 samhlj. atkv.
Brtill. við 4. gr. þgskj. 65, samþ. með
12 samblj. atkv.
4. gr. með áorðinni breyt. samþ. með
13 samhlj. atkv.
5. gr. samþ með 13 samhlj. atkv.
6. — —
12
—
—
12
—
—
7. — —
12 —
—
8. — —
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Visað til 3. umr. með 12 : 3.
Þriðja umr., 19. júlí (C. 105, 116,
121, 123, 125, 126).
Framsögumaður (Þórður J. Thoroddsen): Með því að töluvert hefir enn
koraið fram af brtill., þá skal eg leyfa
mér að fara fám orðura um þær.
Ein brtill. er frá ne/ndinni sjálfri um
það að færa úr 3. flokki yfir í 4 flokk
þessi þrjú héruð: Miðfjarðarhérað, Hofsóshérað og Höfðahverfishérað. Nefnd
in heyrði það á ræðum ýmsra h. þm.
að þeim var ekki um að eftirlaunahéruðum fjölgaði að mun fraro úr þvi sem
nú er, og af þvi að nefndin sjálf var
raeðfram þeirrar skoðunar, þá áleit hún
að þau þrjú héruð, sem nefnd eru i
brtill., væru bezt fallin til þess að færast úr flokki eftirlaunahéraðanna yfir
i flokk hinna eftirlaunalausu, bæði af þvi,
að tvö þeirra eru einmitt nú aukalæknishéruö og um Miðfjarðarbérað er það að
segja, að ef það væri í 3. flokki, þá
yrðu i Húnavatnssýslu tvö samliggjandi eftirlaunaembætti.
Enn fremur heflr nefndin komið með

136

þá brtill., að Fljótsdalshérað sé flutt úr
3. flokki vfir i 4. flokk, en Hróarstunguhérað aftur úr 4. flokki yfir í 3. flokk.
Þessa breytingu hefir nefndin farið fram
á, eftir að hafa borið sig saman við
hlutaðeigandi þingmenn og í samráði
við þá; hefir hún tengt þessar breytingar þannig saman, að hún ætlast til,
að annaðhvortfáihvorttveggju framgang
eða hvorugt
Hér liggja og ýmsar aðrarbrtill. fyrir. Fyrst er brtill. frá hæstv. landsh.,
sem nefndin felst á að sé til bóta og
aðhyllist því. Þá er brtill. á þgskj,
125 um það, að Axarfjarðarhérað færist
upp i 4. flokk. Nefndin mun ekki gjöra
að sérlegu kappsmáli, hver héruð skuli
vera í hverjum flokki um sig, 4. eða
5., þvi að það getur jafnan verið álitamál, hvort réttara sé. þegar sérstaklega kemur til Axafjarðarhéraðs, þá er
þess að gæta, að bitt læknishéraðið í
Norður-Þingeyjarsýslu er í 5. flokki; en
nefndin hefir gengið út frá því, að bezt
færi á því, að eigi lægju saman tvö
eftirlaunalaus héruð, heldur, þar sem
því yrði komið við, eftirlaunahérað og
eftirlaunalaust saman, þvi að hún áleit;
að meiri likindi væru fyrir þvi, aðduglegri læknarnir mundu að jafnaði sækja
um eftirlaunahéruðin, og að læknishjálpin muudi þvi betri, með þvi að
hafa eftirlaunahéruðin á dreit innan um
hin, en með þvi að láta þau liggja
saman.
Brtill. á þgskj. 126 er nefndin alveg
mótfallin; hún álitur, að eins og nú er
komið, eigi ekki að hagga skipun hinna
einstöku héraða, og að þeir, sem um
það er hugað, að raálið gangi fram á
þessu þingi, ættu að forðast sem mest,
að breytingar kæmust að héðan af. —
Sérstaklega skal eg taka það frara nra
Steingrimsfjarðarhérað, að verði breyt
ingartillagan samþykt, þá verður það
svo lítið að mannfjölda til, að það verð-
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skuldar engan veginn, i samanburði við
ýms önnur héruð, að vera í 3. flokki.
Ef Bæjarhreppur er undanskilinn Steingrímsfjarðarhéraði, eins og nefndin ætlaðist til, þá eru ekki í því nema rúm
1400 manns, en ef svo A að taka 0spakseyrarhrepp undan líka, þá verða
ekki eftir nema um 1200 manns, og
þegar þess er gætt, að i þessu héraði
er litið um verzlunarstaði, sízt þá er
nokkra framtíð eiga fyrir höndum að
vöxt og viðgangi, svo að varla getur
verið um miklar sóttvarnir að ræða, þá
ætti þetta hérað eftir reglu nefndarinnar alls eigi að vera i 3. flokki, ef brtill.
kemst að.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um málið að sinni, en vona, að h. d.
verði svo sanngjörn, að lofa málinu að
ganga fram, og að hún verði ekki alt
of einbeitt í þvi, að hamra á stjórninni,
þótt hún yrði ekki sammála við þingið,
því að þess er vel að gæta, að mótspyrna gegn málinu gengur minst út yfir
stjórnina, heldur bitnar hún aðallega á
læknunum og þó einkum þjóðinni sjálfri.
Guðjón Guðlaugsson: Það lítur út
eins og það hafi verið mesta þarfaverk
af stjórninni í Kaupmannahöfn, að synja
læknaskipunarlögunum staðfestingar, og
að þetta hafí ekki einungis verið þarfaverk fyrir hana sjálfa, til þess að fá
ómótmælanlegar sannanir fyrir því, að
þingið hefði ekki mikla staðfestu eða
mótstöðukraft til að berjast gegu vilja
hennar, hvort sem ura eftirlaun væri
að ræða eða annað, heldur hafí það
lfka verið þarfaverk fyrir hana til þess
að geta séð, hvflikir guðs volaðir aumingjar við erum, þar sem við eftir allan undirbúning, sem málið hafði fengið
fyrir síðasta þing og á siðasta þingi,
erum enn að káka við það og koma
með nýar breytingar; við erum með
þvi að sýna stjórninni það, að það hafí
1 raun og veru engin vanþörf verið á
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þvi, að hún synjaði lögunum staðfestingar; vér erum að sýna henni, að það
sé sama, hvað mikinn undirbúning laga
sem vér höfum, þá megi hún ganga út
frá því, að vér förum að grauta að nýu
í því, sem vér erum búnir að samþykkja
sem lög, bara ef hún synjar lögunum
staðfestingar. Þessi aðferð er harla ósigurvænleg fyrir oss f viðureign vorri
við stjórnina.
Þingið ætlar sér nú að fara að breyta
i ýmsu skipun læknishéraðanna alveg
upp á eigin spýtur og án þess að hlutaðeigendur fái nokkuð um það að segja.
Eg sé ekki betur, en að það með þessu
hringli sínu segi, að það hafi verið vitlaust, sem það gerði i þessu máli 1897,
og breytir nú; þá hafði það þjóðina að
bakbjarli i gjörðum sinum, en nú ekki.
Nú er að tildra sér upp i hásætið eigingirni, hreppapólitík og fljótfærni einstakra þm. Eg skildi ekki í þvi, hvers
vegna h. frsm. (Þ. Th.) vildi ómögulega
láta breyta frv. frá þvi sem það nú er;
það getur þó varla verið af því, að
gjörðir h. n. einar séu bygðar á tryggum grundvelli, en alt annað sé vitlaust.
Það gæti verið, að orð h. frsm. (Þ. Th.)
gætu átt sér einhvern stað, ef um nýar breytingar væri að ræða, en eg sé
eigi, hvað getur verið varúðarvert við
að lofa breytingum að komast að, sem
eru í samræmi við vilja stjórnar, þings
og þjóðar, pg sem miða að því að kippa
málinu í sama horf og það kom frá
þingi og þjóð áöur og frá stjórninni nú,
og einmitt að þessu miðar brt. min, sem
h. frsm.(Þ.Th.)fordæmdi svo mjög. Það er
að eins eitt lítilfjörlegt atriði, sem eg
legg til að sé öðru vísi en áður var
tillætlast, nfl. að Svartárdalur sé látinn
fylgja Blönduósshéraðinu, en eigi Skagafjarðar, og þeirri breytingu er þannig
háttað, að hún ætti ekki að geta orðið
deiluefni. Eg hygg, að því verði ekki
neitað, að gild ástæða sé til að koma
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með br.till. viðvíkjandi Steingrimsfjarðarhéraðinu, því að þar sem nú eru að
eins 20 læknishéruð á landinu, en ætlast til að þau verði við breytinguna rúm
40, þá ætti það ekki að geta átt sér stað,
að afturför, að því er snertir læknishjálp,
ætti að geta orðið í nokkuru einasta
héraði. En vilji þingið hafa opin augu
og eyru og hlusta með sanngirni á orð
min, ætti eg að geta sannfært það um
það, að hér er um verulega afturför að
ræða. Vér vitum að nú nær Strandasýslulæknishérað yfir Strandasýslu, að
undanskildum
Bæarhreppi, og tvo
hreppa í Barðastrandarsýslu. Læknirinn í umdæminu er nú fluttur að Steingrimsfirði, og þar hlýtur hann að sitja
iramvegis, þótt engin breyting komist
á. Nú á læknishéraðið í Strandasýslu,
eftir tillögu nefndarinnar, að ná yfir
saraa svæði og það náði áður, að eins
kipt í burtu þessum tveim hreppum í
Barðastrandarsýslu. En hver er svo
vinningurinn við það? Ef tilvillminni
en enginn. Héraðsbúum gerir það ekki
svo mikið til, þótt læknirinn sé stöku
sinnum sóttur yfir i Barðastrandarsýslu;
en eftir öllum líkum að dæma, mun
liða laugur timi þangað til nokkur læknir sæki um hið nýa Reykhólahérað, og
afieiðingin af þvi verður su, að læknirinn í Strandasýslu hlýtur að þjóna þvi
með sínu héraði, og ibúarnir i aðallæknishéraðinu njóta enn siður læknishjálpar en nú, við það að umdæmi læknisins stækkar frá því sem nú er; en fyrir landssjóð hefir það þá afleiðing, að
læknirinn i Strandasýslu fær sín fullu
laun fyrir að þjóna eigin héraði sinu,
og auk þess hálf laun fyrir að þjóna
Reykhólahéraðinu. Það er því afturför
og fjártjón, hvernig sem á það er litið.
Enn bætist það við, að komið hefir bein
ósk frá Bæarhreppi um það, að mega
fremur fylgja Dalasýslu, en að þurfa
Alþ.tið. B. 1899.
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að sækja lækni yfir i Miðfjörð. Áþví
má sjá, að hér er um afturför að ræða;
það er hreinasta afturför, þegar þess
er gætt, að vanséð er að nokkur læknir sæki um Dalahérað á meðan læknaþröng er, þegar Bæarhreppur, bezti
hluti héraðsins, er genginn undan þvi.
Þar sem breyt.till. mín fer ekki fram
á annað en það sem báðar deildir þingsins hafa samþykt áður, og þar sem hún
stefnir að framför en ekki afturför á
því ástandi sem nú er, eins og tillögur
h. nefndar, þá skil eg ekki í öðru, en
að h. d. hljóti að samþ. hana.
Eg skil ekki í hvað h. nefnd hefir
fyrir augum, þar sem hún vill stækka
Miðfjarðarhérað um tvo hreppa, og gera
það erfiðara en til var ætlast i frumv.
stjórnarinnar, enþó jafnframt samþykkja
að læknirinn i þessu héraði sé sviftur
eftirlaunarétti.
Þegar eg sá, að h. nefnd vildi færa
Miðfjarðarhérað yfir i 4. flokk, þá áleit
eg það gefíð, að hún mundi jafnframt
ætla að ganga inn á bre^t.till. mina,
því að með því móti hefði þessi færsla
verið miklu forsvaranlegri.
Það er að vísu satt, að fólksfjöldinn
í Strandasýslu er ekki rajög mikill; en
það er mjög hæpið, að leggja fólkstöluna til grundvallar fyrir fiokkskipun
læknahéraðanna. Þess ætti þóaðgæta,
að þar sem mikill fólksfjöldi er á litlu
svæði, þar er praxis meiri en þar sem
er fólksfæð og strjálbygð, og ferðalög
venjulega hægri. Eigi fæ eg séð það,
að ástæða sé til að færa Steingrímsfjarðarhérað niður í lægra flokk, þótt
Óspakseyrarhreppur sé frá skilinn, því
að bæði er sá hreppur mjög fámennur
og svo er hann fráskilinn héraðinu af
erfiðu fjalli, sem gerir það að verkum,
að hann er betur fallinn til þess að
vera með syðra en nyrðra héraðinu;
en þó skal eg játa það, að töluvert hef9 (29. ágúst).
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ir bæzt úr þessari torfæru við vegalagning þá, sem gjörð var á síðasta
sumri yflr Bitruháls, sumpart fyrir fé
það, er síðasta þing veitti. Það sem h.
fram8Ögum. (Þ. Th ) sagði, að ekki mundi
að búast við framtiðarkaupstöðum í
Strandasýslu, og því ekki mikið um
sóttvarnir að ræða þar, þá hlýtur þetta
að hafa verið sagt af ókunnugleik. Að
minsta kosti eru miklu meiri likindi fyrir framtlðarkaupstöðum i Strandasýslu
en nokkurn tima á Blönduósi, þar sem
er sannarleg lifshættuhöfn. Framtfðarvonirnar fyrir Strandasýslunni eru einmitt þær, að þar getur komið síldarveiði, og þar er í mörgum árum ágætis flskiri, en hafnirnar svo góðar, að
engin hætta getur verið fyrir nokkurt
skip að leitaþeirra; má þar nefnaNorðurfjörð, sem nú mun alkunnur orðinn
hér í deildinni; þangað streymir all
mikið af útlendum fiskimönnum, ogþví
enn meiri þörf þar á öflugum sóttvörnum en á Blönduósi; Norðurfjörður og
Reykjarfjörður eru hið sama fyrir
Strandaflóa, sem Patreksfjörður fyrir
Vestflrði, og það er hreinn misskiluingur, að eigi sé þörf á jafn-nýtum lækni
i Steingríni8(jarðarbéraðinu eins og á
Blönduósi.
Að öllu því yfirveguðu, sem eg hefi
nú borið fram, virðist mér engum geta
blandast hugur um, að rétt sé að samþykkja breyt.till. á þingskj. 126. Hitt
getur verið annað raál, hvort rétt sé
að samþykkja frumv. sjálft, eins og það
nú er úr garði gjört.
Björn Sigfúason'. Eg hafði ekki ætlað mér að tala í þessu máli, en það
er tvent, sem heflr komið mér til að
standa upp: i fyrsta lagi það, að eg
er allvel kunnugur á þvi svæði, þar sem
breyt.till. h. þm. Strand. (Guðj. Guðl.)
fer fram á að breyta læknahéraða
skiftingunni, frá þvi sem nefndin réði
til, og háttv. þingd. hefir þegar sam-
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þykt, og í öðru lagi komu fram einstök
atriði i ræðu þessa háttv. þm., er mér
finst nokkur ástæða til að svara fám
orðum; mér finst það lýsa talsverðri
frekju, að ætlast til, að þingd. greiði
nú atkvæði þvert ofan i það, sem hún
gerði fyrir tveim dögum. Sú breyt.till.,
er sami h. þm. flutti þá og var feld,
var alveg sama efnis og þessi, og þó
hún væri gölluð og götótt, vildi hann
ekki taka hana aftur, og hélt því þá
fram, að það mætti bæta götin við 3.
umr.
Eg vonast eftir, að þingd. sýni
þá festu að greiða atkvæði á sama hátt
nú og þá var gert ,
Eg færði á síðasta þingi ástæður fyrir
þvi, að sú héraðaskifting á þessu umrædda svæði, sem þá var farið fram á
í frumv. stjórnarinnar og h. efri deildar
væri hagkvæmust, og nenni eg ekki
að fara að taka þær upp hér, enda
voru þær aldrei hraktar. Það er nóg
að taka það fram, að hér er bæði um
víðlendi og fólksfjölda að ræða, og í 3.
lagi, að ef læknir i vestara héraði
Húnavatnssýslu ætti að sitia á Borðeyri,
þá situr hann bæði á útjaðri umdæmisins og i strjálbygðari hluta þess. Að
þvi er það snertir, að h. þm. Strand.
(Guðj. G.) lagði áherzlu á, að þessi
héraðaskifting hefði verið samþykt á
þingi 1897, þá er þess að geta, að hún
komst þá inn i neðri deild með litlum
atkvæðamun, og tel eg það fremur sem
tilviljun. Einnig lagði hann áherzlu á,
að nefndin væri í ósamræmi við stjórnarfrumv. Já, stjórnin hafði i þetta sinn
ekkert hreyft við skifting béraðanna,
og þvi ekki heldur þessari tilviljun;
en nefndin er hér í fullu samræmi við
tillögu læknafundarins, frumv. stjórnarinnar og efri deild 1897, eins og áður
er sagt.
Hann sagði einnig, að það
væri eindregin ósk hlutaðeigandi manna,
að Bæarhreppur fylgdi Dalahéraði en
ekki Miðfjarðarhéraði. Ef það væri satt,
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þá furðar mig á þvi, að h. þm. Strand.
(Gfuðj. G.) skuli ekki hafa komið fram
með breyt.till. í þá átt.
En eg efast
um, að sú ósk, að Bæarhreppur ekki
fylgi Miðfjarðarhéraði, sé almenn, og
skal eg leyfa mér að færa ástæður
fyrir þvf, með því að vísa til athugasemda stjórnarinnar við læknaskipunarfrumv. það, er lagt var fyrir alþingi
1897, og vil eg með leyfi h. forseta lesa
hér upp nokkrar linur úr þeim, er svo
hljóða: »
. enn freraur er Bæar•hreppur í Strandasýslu eftir tillögum
>sý8lunefndarinnar í Dalasýslu og að
>nokkru leyti sýslunefndarinnar í
>Strandasýslu, amtsráðsins i Vesturamt>inu og amtmannsins f Norður- og
>Austuramtinu, skilinn frá aukalæknis>héraðinu í 11. gr. fjárlaganna tölul. 2,
>staflið a, (þ. e. Dalasýslu), og lagður
>undir Miðfjarðarhérað, því hrepp þann
>skilur frá Dalasýslu torsótt heiði, sem
>einkum á vetrum er ill yfirferðar*.—
Af þessu sést, að ósk Dalasýslubúa og
að nokkru leyti Strandasýslubúa er
einmitt mótsett þvi, er h. þm. Strand.
(Guðj. G.) segir. Það getur ekki staðist,
er h. þm. slær fram, að það væri afturför, ef Bæarhreppur fylgdi Miðfjarðarhéraði, og er eg svo kunnugur, að
eg veit, að það er hægra fyrir Bæarbrepp að sækja lækni, þó hann sæti
austan við Hrútafjarðarháls, eu yfir
Laxárdalsheiði í Dalasýslu, ekki sízt
ef læknirinn sæti eins vestarlega og nú,
og sem lfklega verður alt af.
Þótt eg ekki vilji leiða algerlegá hjá
mér að minnast á nokkur fleiri atriði
i ræðu h. þm. Strand. (Guðj. G.), þá
ætla eg samt ekki að rekja ait, er hann
sagði, hann var svo langorður að vanda,
heldur að eins taka fram hið helzta.
H. þm. talaði um framtíðarhorfur kaup
staða í Strandasýslu, einkum Steingríms
fjarðar, og talaði mikið um síldarveiði
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þar, en öðru máli væri að gegna með
Blönduós sera kaupstað.
Hann ræður
auðvitað spádómum sinum, en ókunnuglega talar hann og veit sjálfsagt ekki,
að við Blönduós er einmitt sildarveiði
á hverju sumri, sem nú er meir og meir
notuð. Þar er verið að byggja ishús og
fiskiútvegur tekur miklum framförum.
Þetta bendir þó óneitanlega á góða
framtfð, þegar það bætíst við mikinn
landbúnaö; enda er auðséð, að þeir sera
kunnugir eru treysta þvi; árlega er
verið að byggja ný hús á Blönduósi.
Eg man eftir þvi, að á þingi 1897
gerði h. þm. Strand. (Guðj. G.) mikið
úr vegleysu þeirri eí væri milli Bitru
og Kollafjarðar, eh sá faraftáltai hefif
væntanlega roinkað mikið við hinat*
nýu vegabætur, er hafa verið gerðar á
þvi svæði. Eg vil ekki að svo stöddu
og án þess frekara tilefni gefist, fara
lengra út i þetta, heldur bíða átektá.
Verði gefið frekara tilefni til þess, og
því haldið fram, að hér sé um hreppapólitík að ræða, skal eg leitast við að
sýna hvoru megin hún er; en eg ætla
að sleppa þvi að þessu sinni. Eg læt
taér nægja að ítreka það, sem 6g
sagði i upphafi, að eg trúi þvi ekki áð
þingdeildin sé svo hviklyhd, að hún nú
fari að greiöa atkvæði þvert ofan í það,
sem hún er nýbúin að gera.
Að endingu skal eg taka það fram,
að hér getur komið dálitil aukft-ástæða
til greiha, nefnil. kostnaðarauki fyrir
landssjóð, ef breýt.till. væri samþykt,
og skirskota eg í þvi tilliti til þeifra
skýringa, sem bæstv. landsh. gaf deildinni um þetta við 2. umr.
Auðvitað
ættí það út af fyrir sig samt ekki að
ráða úrslitum, heldur hitt, hvort fýrirkomulagið er í raun og veru hagfeldara, en tnér blahdast ekki bugur utn
að nefndin hefir réttara fyrir sér.
Jens Pdlsson: Eg ætla að eins ftð
9«
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segja fáein orð, i tilefni af þvi að h.
þm. Strand. (Guðj. G.) fór að flétta
Dalahérað inn i umræðurnar.
Hann
sagði að Bæarhreppur væri bæði mestur og beztur hlutinn afhinu núverandi
aukalæknishéraði Dalasýslu. Eg verð
að segja, að eg sé ekki, af hvaða á
stæðum svo ætti að vera. Ekki er það
fólksfjöldaus vegna, þvi i Bæarhreppi
eru ekki nema 400 manns.
Ekki get
eg heldur fallist á, að Bæarhreppur
8é svo miklu betur efnum búinn en
Dalasýsla, að það eitt geti gjört hann
aö bezía hluta héraðsins.
Mér datt í
hug, hvort að Bæarhreppur væri svo
veikindasæll, að hann þess vegna mætti
teljast beztur hluti Dalahéraðs. Nú, sé
hann svo mikið sóttarbæli, þá veitir
honum ekki af sérstökum lækni.
Eg
ber sem sagt engan kviðboga fyrir þvi,
að frumv. ekki fari i rétta stefnu, hvað
Dalahérað snertir, þvi Dalasýsla er
góð sýsla og fullkomlega fær um að
bera lækni.
Eg sé svo ekki ástæðu til að tala frekara um þetta, enda stendur það ekki
í neinu sambandi við það, sem h. þm.
Strand. (Guðj. G.) og h. þm. Húnv. (Bj.
S.) eru að togast á um.
Þórður Guðmundsson: Eg hefi ekki
hingað til tafið tfmaun með umræðum
í þessu máli, enda mun þeim og bráðum lokið, og hefi eg ekki neinu nýu
við að bæta. Menn hafa mest þráttað
um héraðaskipunina og er auðséð, að
hver togar siun skækil. Um þetta atriði hefi eg ekki neitt að segja, því
þeim héruðum, sem mest hefir greint
á um, er eg ókunnugur. Aftur vil eg
benda á annað atriði, sem helzt kynni
að verða málinu til falls, en það er
ákvæðið um eftirlaunin.
Eg verð að
lýsa ánægju minni yfir nefndarálitinu,
og eg er viss um, að það er einhuga
ósk þjóðarinnar, að fá breytingar á
læknaskipuninni. Frá þinginu 1897
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kom fram frumv. í þessa átt, en það
náði ekki samþykki stjórnarinnar. Það
hefir kveðið við hjá sumum þingmönnum, að það væri sljóleiki og heigulskapur hjá þinginn, að halda ekki áfram i sörou stefnu og áður, einkanlega
hvað eftirlauna-atriðið snertir, en eg
get ekki séð að svo sé.
Eg fæ ekki
séð annað, en að þingið hafi óskertan
rétt til að halda fram eftirlaunakröfunum jafut eftir sem áður, enda er frumvarp um það efni komið fram i efri
deild, og álít þv: mjög heppilegt, að
breyt.till. sú sem h. þm. Strand. (Guðj.
G.) fylgdi fastast fram við 2. umræðu,
var feld.
Eg fyrir mitt leyti vildi helzt að
raálið kæmist óskert og ógallað gegn
um deildina, þvi eg veit að landsstjórninni er það áhugaraál, og mörgum
landsmönnum kærkomið.
Jón Jensson: Eg ætla í stuttu máli
að gera grein fyrir atkvæði mínu, af
því eg vil fella málið. Ef þingið væri
ánægt raeð frumvarpið 1897, þá mundi
eg í þess sporum sjálfsagt samþykkja
það óbreytt aftur, þvf neitunarástæður
stjórnarinnar voru svo ómerkilegar, að
ef þingið samþykti á ný samskonar
frumvarp, þá álít eg að stjórnin mundi
ganga að því. Mótbárur stjórnarinnar móti lækkun eftirlauna finnast mér
svo litilfjörlegar, að stjórnin geti ekki
verið þekt fyrir að neita frv. staðfestingar af þeim ástæðum.
En nú er
þingið alls ekki ánægt með frv. frá
1897, því þegar eru komnar töluverðar breytingar á þvi, og stöðugt koma
fram nýar brtill. Þetta sýnir að menn
eru ekki, enn sera komið er, búnir að
komast að neinni niðurstöðu um fyrirkomulag, sem geti gert menn ánægða.
Meðan ekki er bundið fyrir að alt
snúist og breytist eftir þingmönnum
einstakra héraða, ættu menn að halda
fyrirkomulaginu sem er. Það er vel
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skiljanlegt að menn séu ekki ánægðir
með þetta frv., þvi það er ekki sjáanlegt, að i því sé nein föst stefna. Astæðurnar fyrir þvf, hverjum héruðum
skuli fylgja eftirlaun og hverjum ekki,
eru alveg af handa hófi. Breytingar
frv. frá því sem nú er, eru að eins
Það þarf ekki að fara
til skemda.
lengra en til þess, að þingið sjálft dæm
ir þetta frv. með þvi að breyta og
breyta og allir eru óánægðir, og er
þetta nægilegt til að sýna, að eitthvað
hlýtur að vera öfugt.
Eg sagði áðan, að ef þingið væri ánægt með frv. frá 1897, þá ætti það
hiklaust að samþykkja það. Nefndin
hefir ekki gert þetta.
Hún vill láta
eftir Btjórninni og hennar bendingum
og finnur nú upp nýan veg, nl. að
láta 2 fiokka læknahéraðanna vera
eftirlaunalausa. Eg fyrir mitt leyti
skil ekki að stjórnin vilji ganga inn á
að afnema eftirlaunin, úr því hún ekki
vill ganga inn á að lækka þau, og ef
stjórnin ekki neitar þessu frv. staðfestingar, sem tekur burt eftirlaunin frá
öllum helmingi læknanna, þá verð eg
að játa, að eg skil ekki hvert hún
stefnir. Það getur líka, eins og h. þm.
N.-Þing. (B. Sv.) tók fram, verið nokkuð vafamál, hvort það er samkvæmt
stjórnarskránni að skipa lækna i embætti eftirlaunalaust; eg fyrir mitt leyti
efast um að það geti staðist eftir stjórnarskránni.
Það hefir komið fram brtill. frá hæstv.
Ih. um að breyta »læknishérað« í
»læknisembætti«.
Þetta er að eins
orðamunur, því læknarnir verða allir
embættismenn eftir frv. eins fyrir það.
Læknahéruðin eru hér öll talin saman
og eru, eins og frv. er orðað, annað
hvort öll embætti eða þá engin þeirra.
Það hefir mikið verið talað um það,
hver nauðsyn væri á að breyta til og
bæta kjör læknanna.
Eg skal ekki
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neita því, en hinsvegar efast eg ura,
að þetta sé réttasta aðferðin. Það hefir
áður verið tekinn annar og betri vegur af þinginu, nl. að bæta aukalæknum við föstu læknana; en eg skal játa
að það er nauðsynlegt að bæta kjör
aukalæknanna með launahækkun og
skyldi eg vera með því. Með því fyrirkoraulagi, sem farið er fram á hér i
frv., gera menn það að verkum, að útgjöld landssjóðs vaxa svo stórkostlega,
að menn varla geta gert sér hugmynd
um það. Það sjálfsagða er, að kostnaðaraukinn nemur c. 15,000 kr. árlega.
Þetta er sama sera að þingið stofnaði
15 ný aukalæknisembætti eins og þau
hafa verið launuð hingað til, og þó eru
sem stendur 2 læknishérnð óveitt, af
því læknar eru ekki til í þau. 15,000
kr. upphæð hefir hingað til þótt há og
er vonandi að deildin hugsi sig vel um
áður en hún smellir þeim á landssjóð,
því fremur sem engin likindi eru til
að menn verði verulega ánægðari eftir
en áður; það má þvert á móti búast
við sífeldu breytingahringli ár eftir ár
úr þessu. Þá er enn eitt, sem gerir
þetta fyrirkomulag enn dýrara og s'era
leiðir af þvt, að hér er gjört ráð fyrir
tómum föstum læknishéruðum.
Undir
því fyrirkomulagi, sem nú er, er því
svo háttað, að þar sem aukalæknir
ekki fæst í eitthvert aukalæknishérað,
þá er aðallæknirinn skyldur til að þjóna
því kauplaust, af því það er hluti af
hans læknisumdæmi.
Aftur á móti
breyttist þetta svo, ef frv. kæmist á,
að ef læknir i eftirlaunalausu læknishéraði færi burt, pá yrði læknir í
næsta héraði (aðal- eða eftirlaunahéraði) settur tll að þjóna embættinu, en
hann ætti þá heimting á hálfum laununum sem settur, auk sinna eigin launa,
því héraðid, sem hann væri settur i, væri
þá orðið sérstakt hérað og heyrði ekki
undir hans urodæmi. Mundi þetta stór-

139

LæknÍBhéraOaskipan.

um auka kostnað, ef aðallæknarnir með
þessu móti fengju þriðjungi hærri laun
en nú um óákveðinn tíraa, þvi hætt
er við að svo geti íarið oftsinnis, að
sérstaklega hin minni læknaembætti
standi óveitt árum saman. Nú er sem
sagt alt öðru máli að gegna, þar sem
héraðslækmrinn er skyldur að þjóna
aukahéraðinu kauplaust, ef það losnar.
Þessi og annar kostnaðarauki annarsvegar, og óánægja þingdeildarinnar
hinsvegar með frv., kemur mér til að
vera algjörlega á móti frv.
Guðjón Guðlaugsson'. H. 2. þm. Húnv.
(B. S) sagðist gera ráð fyrir því, að
h. þd. sýndi ekki það hviklyndi, að
greiða nú atkv. með brtill. mlnum, þar
sem hún hefði ekki greitt atkvæði með
þeim, þegar þær voru síðast fyrir
deildinni, en eg get bent h. þm. á, að
þingd. feldi ekki þessar brtill. þá vegna
þess, að 2 hreppa ( Húnavatnssýsiu
vantaði inn í þær, enda þótf. hægt hefði
verið að samþykkja brtill. þá, og bæta
svo þessum hreppum inn við þessa
umr. Eg álft því að h. þd. sýni ekkert hviklyndi þótt hún samþvkki brtill.
mina nú, þótt hún samþvkkti hana
ekki um daginn, þegar hún var í svo
götóttu og ófullkoranu formi. H. sami
þm. sagði einnig, að fyrst eg áliti það
afturför að hafa Bæarhrepp sameinaðan Húnavatnssýslu, ef læknirinn ætti
að sitja í Miðfiiði, þá hefði eg átt aö
koma með brtill. í þá átt, að hafa
Bæarhrepp saraeinaðan við læknishéraðið i Dalasýslu. Þetta var rétt að
þvi leyti, að eg áttí að koma með það
sem varatillögu, en ekki sem aðalkröfu.
Vona eg að hver og einn sannfærist
utn, að svo sé, sem les athugasemdir
stjórnarinnar við frv. 1897.
H. þm.
Húnv. (B. S.) vitnar í sýslufundargjörðir Dalasýslu þessu til sönnunar (B.
Sigf.-. Þingm. fer rangt með). Ekki mun
þáð rétt, þvi enginn raaður í Dalasýslu
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mun hafa óskað eftir þvi, að lækuirinn
þar hefði dálitla sneið af Strandasýslu með Dalasýslu héraðinu.
Ekki
var það heldur tillaga Strandamanna,
þvi þeir gerðu miklu hærri kröfur en
eg hefi fyigt fram, því þeir vildu fá eina
3 lækna í sýslunni, 1. fyrir 2 nyrztu
hreppa sýslunnar, 2. fyrir Steingrímsfjörð og Bitru og hinn 3. fyrir Bæarhrepp raeð vestasta
hluta Húnavatnssýslu, og sæti hann i Hrútafirði.
En þar sem eg ekki vildi fara svo
langt i kröfum mínum, áleit eg fjarstæðu að fara aftur á móti svo skamt,
að þar verði afturför frá þvl sem nú
er.
Eg gæti fengið yfirlýsing allra
manna norður þar, að þeir vildu heldur ástandið alveg óbreytt, en breytingu þá, er nefndin vill vera láta, og
þótt eg hafi ekki til formlega yfirlýsingu um þetta nú, þá er þó til formleg
yfirlýsing sýslunefndarinnar í
Strandasýslu og þingmálafundar sýslunnar í vor um það, að hún óskaði
eftir að læknaskipunarfrv. þingsins frá
1897 yrði samþ. óbreytt.
H. þm. sagði að læknirinn ætti ekki
að sitja í Hrútafirði eða á Borðeyri.
þvf þá væri hann út i jaðri héraðsins.
Eg slakaði til 1897 í þá átt, að læknirinn gæti eins vel setið að austanverðu
við Hrútafjörðinn sem að vestanverðu,
og gjörði það til þess, að austari hrepparnir ættu þá hægra aðstöðu. En að
álíta Hrútafjörðinn strjálbygðasta jaðarinn er ekki á röku’m bygt, þar eð þar
er aðalkauptún héraðsins, og er heldur
ekki að öðru leytieins strjálbygt og til
dæmis Vatnsnesið og víðar þar fyrir
austan Hrútafjarðarhálsinn.
Það er
lika mjög heppilegt, að hver læknir búi,
annaðhvort í aðalkauptúni síns héraðs eða sem næst þvf, þar sem svo
oft kemur fyrir, að meun geta sameinað kaupstaöarferðirnar við það að
finna lækninn og þvi eykst praxis lækn-
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anna við það, að færa sig nær kaup8töðvunum.
Hvað Blönduóshéraðslækninn snertir, er enginn efi á þvf, að hann verður
látinn búa á Blönduósi; á sama hátt
ætti þvl næsti læknir fyrir vestan hann
að búa við Hrútafjörð, ef ekki á Borðeyri, þá á bæjunum gegnt henni að
austanverðu við fjörðinn og læknirinn
i Steingrímsfjarðarhéraðinu byggi þá
líka að sjálfsögðu nálægt aðalkauptúninu þar, Hólmavik, ef Steingrimsfjarðarhéraðið væri látið ná að Ennishöfða.
Hvað þessa 3 kaupstaði snertir, þá
er Blönduós mestur gallagripur þeirra,
hvað höfnina snertir, þó fólksfjöldi sé
meiri á Blönduósi en Borðeyri. Borðeyri hefir aðsókn allmikla bæði úr
Húnavatns- Stranda og Dalasýslu, en
hvað Hólmavík snertir, þá er þar að
sönnu magur verzlunarstaður en höfn
góð og virðist eiga töluverða framtíðarvon. H. þm. Huv. (B. S.) mintist á,
máli sínu til stuðnings, að verið væri
að byggja íshús á Blönduósi eða þar
nálægt. Hér er reyndar um engin ishús að ræða heldur lækna (B. Sigf: þm.
gaf sjálfur tilefnið, talaði um sildveiði f
Strandas. eins og þetta væri sildveiðamál). En til þess að hann skuli ekki
vera of hreykinn af þessu, vil eg minna
hann á, að búið er að stotna ishúsfélag
við Steingrímsfjörð og nú er farið að
byggja þar íshúsið. Hvað það snertir
að hafa Ospakseyrarhrepp með Hrútaíjarðarhéraðinu, þá játa eg að sú ástæða rninkar nokkuð við vegabætur
þær, er gjörðar hafa verið yfir Bitruháls. En eg legg ekki aðaláherzluna
á það, að hafa þennan hrepp með
Hrútafjarðarhéraðinu, heldur að læknirinn sitji í Hrútafirði en ekki í Miðfirði,
og þvi vil eg minka hérað þetta að
austan, en stækka það að vestau, og lá
því næst fyrir að sameina við það O
spakseyrarhrepp.
I
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Eg skal ekki lá h. þm. þó hann
fylgi fram þessu raáli, þar sem hann
gjörir það eftir áskorun kjósenda sinna,
en eg get ekki stilt mig um að benda
honum á, að hann í enda ræðu sinnar
hafði þau ummæli, sem hann hefði
helzt átt að láta ótöluð, þar sem hann
í sambandi við þetta fór að tala um
einhvern imyndaðan kostnað, sera
breyttill. min mundi hafa í för með sér
fyrir landssjóð; h. þm. hefði átt að
láta þetta ógert, því slikt var aðeins
að slá á örmjóan streng, smásálarskapinn, streng, sem ekki ættiaðhræra
nema brýn nauðsyn sé til, enda efast
eg uro, að þessi strengur sé til, eða
þetta verði eins eyris kostnaðarauki fyiir landssjóð.
H. landsh. gat þess um daginn, að
læknirinn, sem nú er í Húnavatnssýslu,
og sem situr á Klömbrum i Þverárhreppi, mundi segja af sér, ef hann
kæmist. inn í austara héraðið. Eg imynda mér að hann muni gera það,
ef hann getur, en engu að síður þó
hann sitji í vestara héraðinu. Þaö er
ekki til neins að telja mér trú um, að
fyrir lækni, sem situr á Klömbrura, sé
erviðara að þjóna austara þéraðinu en
því vestara og úr því hann hefir fengið leyfi fyrir þvi að sitja þar sem hann
er, mundi hann ekki fremur fiytja sig
til Miðfjarðar en Hrútafjarðar. Eg er
þvi viss uip, að læknirinn segir af sér,
í hvort héraðið sem hann kemst, en
það eru þó heldur meiri líkur ti| að
hann haldi embætti, ef hapn yrþi inpi
f eystra héraðinu, þar sem það er i 2.
flokki, heldur en í hinu vestra. sem nú
er verið að reyna að pota niður í 4. fiokk.
Eg hefi heyrt h. landsþ. minnast á,
(mig minnir í prívat samtali), að ef
læknirinn yrði í eystra umdæminu, þá
muudi hann geta sagt af sér með fullum launura, þar sem svo mætti þá líta
á, sem embætti haps væri upphafið,
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en ekki nema með vanalegum eftirlaunura, ef hann yrði í vestara héraðinu.
Eg efa að svo sé, þvi hann rann hafa
veitingarbréf fyrir allri Húnavatnssýslu,
þótt aukalæknir hati verið settur þar
honum til aðstoðar. En þó svo væri,
að hér væri um kostnaðarauka að ræða,
þá dugar ekki þinginu, að láta sér
slikt vaxa i augum, ef það álitur nauðsynlega og sanngjarna þá breytingu, er
hefir slikan kostnað í för með sér.
H. þm. Dalam. (J. P.) kora það illa,
að eg nefndi áðan Dalasýslu; eg skildi
þetta ekki, því eg vissi ekki til að eg
nefndi hana f þvi sambandi, að það
væri til þess að styggja h. þm. og eg
álít það litia ástæðu fyrir þiugm. að
standa upp fyrir það, þó þeir heyri
kjördæmi sitt nefnt á nafn. Hann
kvartar ytir, að það sé ekki áreiðanleg
skýrsla frá lækninum i Dölum, að hann
kalli Bæarhrepp bezta hluta héraðs
síns, en eg get útvegað honum 10
skýrslur fyrir eina um að svo sé, og
að hann mundi þegar sækja um Hrútafjarðarhéraðiö, ef læknirinn ætti að
sitja þar, því það reynist jafnan svo
að þegar læknirinn er staddur í Borðeyrarkaupstað, að þá fær hann meira
að gera en endrarnær, sem leiðir af
þvi að þangað koraa svo margir viða
að, einkum úr Húnavatnssýslu, enda
reynist það jaínan svo, að þar sem
kaupstaöur er, þar er praxis fyrir
lækna.
Hvað aðseturstað Jæknisins i Dalahéraði snertir, þá hefi eg aldrei talað í
þá átt, að læknirinn væri ekki rétt
settur þar sem hann er nú í Dölunum,
því það má telja víst, að hann rauni
fraravegis sitja á likum stað og hann
er nú, og það breytist ekkert við það,
að kaupstaður er að komast á í Búðardal, þvi eg er viss ura að læknirinn muni
einmitt verða á líkum stað og hann er
nú, neðanvert í Laxárdal.
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Hvað Laxárdalsheiði snertir, þekkir
h. 2. þra. Húnv. (Bj. S.) hana ekki betur en eg, þvi eg fór yfir hana rétt áður en eg fór á þing og var fáa tima
yfir hana, og var þó gangandi.
H. 2. þm. Rangv. (Þ. G.) er maðui,
sem vert er að gera greiða, því það er
annálsvert, hvað hann er þakklátur og
nægjusaraur og ánægður með það sem
nefndin hefir gjört, og það þarf sannarlega ekki mikið til að gera hann ánægðan. Er ekki óhugsandi að h.
framsrn. (Þ. Th.) geri eitthvað til að
hæna hann að sér, og að það standi
eitthvað í sambandi við Kinalífs Elixírinn, sem h. þm. Rangv. (Þ. G.) hefir
svo mikla tröllatrú á. Ef til vill gerir
h. frarasm. (Þ. Th.) það með þvi að gera
læknishéruðin sem misjöfnust, því þá
má búast við þvi, að þau lélegustu
standi auð, og þá er iiklegt að þar
verði farið að nota meira af »Kina«,
»því notaflest í nauðum skal«. En mér
finst nú ekki frammistaða nefndarinnar
þess verð, að halda þurfi fjölorðar ræður henni til lofs og dýrðar, því eg er
viss um, að hún fær margt óþakklæti
um ókomnar tiðir fyrir frammistöðu
sina, og get eg vel unt henni þess.
Eg heyrði reyndar, að h. 2. þm. Rangv.
(Þ. G.) var að tala svo mikið um sparnað irá nefndarinnar hálfu, hvað eftirlaunaembættin snerti. En eg held að
sparnaðurinu verði ekki svo mikill, þvf
allir þeir, sem eru í eftirlaunalausu em
bættunum, munu reyna að komast upp
i eftirlaunaembættin áður þeir koraast
fótura fram; munurinn verður þá að
eins sá, að þeir vinna færri ár í þeim
embættum, sem gefa þeim eftirlaunarétt, en aftur verða fleiri uppgjafalæknar á eftirlaunum úr hinum hærri embættum. Er þvi efasamt, hvort þetta
er mikill sparnaður frá þvi, sem ákveðið er i frumv. 1897. En þó svo
væri, að þetta væri sparnaður fyrir
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landssjóð, þá verður það ekki til sparnaðar fyrir þjóðina og læknana sjálfa,
því þetta fyrirkomulag veldur einmitt
peningaeyðslu fyrir þá, þegar þeir fara
á efri árum að rífa sig upp þaðan,
sem þeir hafa alið mestan aldur sinn
og búið um sig. — Þegar læknaembættin eru gjörð svo ójöfn sem hér á sér
stað, verða flestir ungir læknar að
byrja i lakari embættunum, en þegar
ellin færist yfir þá, komast þeir loks í
hin feitari. Af því leiðir, að betri embættin hafa aldrei nema uppgefna karla,
sem nærri eru komnir fótum fram, eða
þá unga og óreynda háskólakandídata,
sem verður þess valdandi, að hætt
verður að nota læknaskólann.
Með
þessu fyrirkomulagi er því meðal annars verið að reyna til að drepa læknaskólann, sem er einhver heiðvirðasta
og nýtasta stofnun landsins, og þótt
sumir sé að þakka nefndinni fyrir slikt,
þá hefi eg ekki ástæðu til að gjöra
það.
Framxögumaður (Þórður J. Thoroddsen): Það hafa ekki komið margar
mótbárur fram gegu frumv. og till.
nefndarínnar, nema frá h. þm. Strand.
(Guðj. G.) og h. þm. Rvk. (J. Jens.).
H. þm. Strand. þarf eg ekki að svara,
en að eins minnast á eitt atriði. Þar
sem eg mintist á það i byrjun ræðu
minnar, að litlar mnndu likur til þess,
að stórir kaupstaðir mundu risa upp í
Strandahéraði, þá vildi þm. bera þetta
til baka, og sagði, að Strandahérað ætti
mikla íramtið fyrir höndum, sérstaklega
vegna Jiskiveiðauna i Steingrlmstirði.
En mér þykir furða, ef þar norður á
Hornströndum, þar sem að eins lifa um
1100 manna inniluktir af fjöllum, getur
orðið mikil verzlun eða blómlegir atvinnuvegii, og þar risið upp stórir
verzlunarstaðir. Og hvað Steingrímsfjörð sérstaklega snertir, þá hefi eg áAlþ.tíð. B. 1899.
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reiðanlegar upplýsingar um, að þar er
litill fiskiafli nema á haustinn, og i
fyrra voru þaðan útflutt að eins 200
skpd. af saltfiski, og má það ekki mikið kalla. Imynda eg mér þvi, að saltfisksverziunin þar verði ekki til þess,
að gjöra það hérað mjög svo fjölment
og fyiirferðamikið, að taka þurfi sérstakt tillit til þess. Annars vil eg ekki
vera að deila við h. þm. ura orðintóm,
enda bendir alt á, að þetta sé meira
héraðakritur, en að þm. Strand. (Guðj.
G.) hafi að flytja rétt mál. Mér finst
þinginu megi á saraa standa hvort héraðið er kallað Miðfjarðarhérað eða
Hrútafjarðahérað, og enginn skaði sé
skeður, þó frumv. verði samþykt eins
og nefndin leggur til, því héruðin sjálf,
sem hlut eiga að máli, geta gert út um
héraðatakmörkin á annan hátt, þvi svo
stendur í 1. gr. frumv.: Landshöfðingi
getur eftir tillögum sýslunefndar eða
sýslunefnda gert breyting á takmörkunum milli hinna einstöku læknishéraða, og verða Iæknar að sætta sig við
þá breyting endurgjaldslaust. Eftir
þessu liggur það miklu nær, að deila
ekki mikið um þetta á þingi, en biða
þangað til frumv. er staðfest og láta
svo sýslunefndirnar gera út um málið,
og þar sem breyt.till. þm. Strand. (Guðj.
G.) hljóta að valda svo miklum glundroða í málinu, er rétt að fella þær.
Þá þarf eg að svara h. þm. Rvk. (J.
Jens.) nokkrum orðum. Hann byrjaði
ræðu sina á þvi, að hann vildi fella
frumv. af ýmsum ástæðum, er hann tilfærði, en mig furðaði á, að hann skyldi
bera þær fram fyrir deildina, því mér
virtust þær eiga við Iítil rök að styðjast. Hann sagði, að ef þingið hefði
verið ánægt með frumv. 1897, þá hefði
það átt að samþykkja það óbreytt, en
af því að það sýndi sig, að þingið væri
ekki ánægt með það, þá ætti það alls
10 (29. ágú»t).

147

Læknishéraðaskipan.

ekki að samþykkja það. Eg get ekki
8krifað undir það, að þingið sé ekki ánægt með frumv., nema að eins eitt
atriði: eftirlaunin, þvi að breyting þá á
héraðaskiftingunni, sem gjörð heflr verið, met eg að engu, enda eru breytingar þær, sem á henni hafa verið gjörðar, harla litlar. Helztu breytingarnar
hafa verið gjörðar i Vestur-Skaftafellsog Rangárvallasýslu, og er það í samráði við þingm. þeirra kjördæma og
eftir því, sem þeir hafa komið sér saman um. Aftur á móti er dálítill ágreiniugur um héraðaskiftinguna í Húnavatnssýslu og Strandasýslu, en eg hefi
bent á, að hægt sé að laga slíkt á annan hátt, og án þess að slíkt komi til
þingsins. Alt annað í frurav. er h. þingd.
ánægð með, eða eg hefi ekki heyrt
komin fram nein mótmæli gegn því, svo
sem launaupphæðinni, taxta lækna, etc.
og sýnir það, að þingd. er ánægð með
fhimv. (Jón Jensson: Það er ekki víst,
þótt ekki hafi verið talað um það), það
er að eins einn þm. hefir gert moldveður út af einni kirkjusókn með að eins
118 sálura, og það er alt og sumt.
Hin 2. ástæða hjá þm. Rvk. (J. Jens.
var 8Ú, að flokkaskiftingin væri ófær,
en þó treystir hann sér ekki að koma
með eitt einasta dæmi þvi til sönnunar, og sýnir það, að slfkt er skinástæða
og ekkert annað. Eg hefi áður tekið
það fram, að flokkaskifting þurfti að
hafa til þess, að greina í sundur eftirlaunahéruð og eftirlaunalaus, og þurfti
þvi að minsta kosti að hafa flokkana
tvo. Hitt gjörði minna til, hvaða laun
voru ákveðin í hvorum þessum tveimur fiokkum læknahéraða. H. þm. Rvk.
(J. Jens.) mun lítið hafa ferðast um
landið, og getur þvi ekki mikið borið um,
hve heppilega eða óheppilega nefndin
hefir farið i því. Eg gjöri þó ráð fyrir,
að hann hafi, ef til vill, einhverntfma
lesið ístandslýsingu, en þrátt fyrir það
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mun hann varla geta dæmt mikið um
staðhætti út ura land.
Hin 3. ástæða þm. var sú, að hann
taldi efamál, og skildi ekki i þvi, að
stjórnin mundi nokkuru sinni ganga að
þvf, að hafa sum læknahéruðin eftirlaunalaus, þar sem hún befði ekki viljað lækka eftirlaunin, en þaö er sitt
hvað fyrir stjórnina, að vikja frá principi því, er hún hefir fylgt um mörg
ár gagnvart þingiuu, að vilja ekki
lækka eftirlaunin, eða að samþykkja
þetta frurav., þar sem eftirlaun eru ekki
nefnd á nafn. H. þm. sagði, að það
væri efamál, hvort slfkt væri ekki
stjórnarskrárbrot, að láta embættismann
vera án eftirlauna. Eg ætlaði ekki að
trúa mfnum eigin eyrum, er eg heyrði
sömu orðin frá vörum h. þm. Rvk. (J.
Jens.) og annar h. þm. var aö burðast
með við 2. umr. Eg er að sönnu ekki
löglærður maður, en eg kann þó að lesa,
og eg veit, að það stendur i síðustu málsgrein 4. gr. stjórnarskrárinnar: »Eftirlaun embættismanna skulu ákveðin samkvæmt eftirlaunalögunum*, en þaö
stendur lfka f 1. gr. eftirlaunalaganna
31. maf 1855: »Sérhver sá, sem konungur hefir gjört að embættismanni, og
launað er af sjóði ríkisins, á rétt á að
fá eftirlaun eftir lagaboði þessu«, o. s.
frv. Eftir þessu hafa þeir einir rétt til
eftirlauna, sem konungur hefir veitt
embætti. Nú er hér í þessu frv. farið
fram á, að landshöfðingi veiti sum embættín, og þeir embættismenn sem af
honum eru skipaðir, hafa engan rétttil
eftirlauna. Hitt er annað mál; að veita
má sérstökum mönnum eftirlaun þótt
þeir séu ekki í embættum þeim, er kon
ungur veitir, en þeir hafa ekki rétt til
eftirlauna fyrir embættissakir, nemakonungur hafi veitt ernbættið. Vona eg, að
þetta sýni ljóslega, að h. þm. Rvk. (J.
Jens.) sé að vaða reyk, þar sem hann
er að tala um að það sé stjórnarskrár-
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brot, að samþykkja þetta frumv., þvJ
slíkt er alls ekki rétt.
Hin 4. og siðasta ástæða b. þm. Rvk.
(J. Jens.) var sú, að bæta mætti kjör
aukalækna á annan bátt en roeð frv.
þessu, og bann vildi heldur bæta kjör
þeirra á fjárlögunum. Eg get vel trú
að h. þm. til að greiða atkvæði með
því, et þar að kemur, en það létnokkuð illa í eyrum minum, að heyra þm.
vera að bera saraan, hvað hækkuð útgjöld frumv. þetta hefði i för með sér,
og i hinu orðinu vera að tala nm, að
bæta kjör aukalæknanna á fjárlögum.
Hver munur er á þvi fyrir landssjóð,
að borga t. d. 15,000 kr. eftir frumv.
þessu, eða að borga þær eftir fjárlög
unum, skil eg ekki. Eg sé ekki annað
eu að það sé eitt og hið sama, og sé
læknafjöldinn hinn sami og launaupp
hæðin jöfn, getur enginn munur orðið
á. H. þm. sagði, að frumv, hækkaði
útgjöld landssjóðs um 15,000 kr. Eg
skal játa það, að 15,000 kr. er að sönnu
töluverð upphæð, eu það fer þó eftir
þvi, hvað það er borið saman við. Sé
það t. d. borið saman við laun embættismsnna hér i Reykjavík, t. d. yfirdómara við landsyfirréttinn, þá er hún handa
1 yfirdómara í 21/* ár, og þegar borið
er saman við þetta, er upphæðin ekki
svo fjarskalega mikil.
(Jón Jenseon:
Hún er þó mikil fyrir því.). Já, en er
hitt þá ekki of mikið? Eg vona þvi
að h. þingd. láti ekki fleka sig af öðrum eins skinástæðum og þetta er hjá
h. þra. Rvk. (J. Jens.).
Guðlaugur Guðmundeson: Ut af orðum bæstv. landsh. við siðustu umræðu,
þar sem hann tók fram, að hann hefði
bæði áður og nú álitið að eðlilegast
væri, að Mýrdalssandur réði takmörkum Mýrdalshéraðs að austan, skal eg
taka fram, að eg hefi verið og ereinnig á sömu skoðun. En nú milli þinga
befi eg orðið var við, að vilji manna í
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héraðinu gengur nokkuð alment í þá
átt, að láta Alftaverið fylgja þessu umdæmi, sérstaklega vegna þess, að menn
gjöra ráð fyrir, að læknirinn verði að
sitja i Vík.
Um málið sjálft, eins og það nú er
komið hér i deildinni, er engin ástæða
til að halda stór-pólitiskar ræður. Með
því að visa málinu til 2. umræðu hefir
deildin látið f ljósi, að hún vilji ræða
málið og semja um það við stjórnina.
Tækifærinu til að deraonstrera er slept
og deildin heflr með atkvæðagreiðslunni
látið í Ijósi, að hún áliti þetta svo mikið nauðsynjamál, að hún vilji eigi vinna
til að gjöra það að pólitisku bitbeini
milli stjórnar og þings. Eg leit öðruvisi á raálið, en beygi mig fyrir atkv.
deildarinnar.
Mér heyrist á sumum h. þingdm.,
sera þeir skoði þetta svo, sem við séum að láta undan stjórninni, en það
finst mér eintómur misskilningur. Stjórnin vill iáta alla þá 42 lækna, sem gjört
er ráð fyrir, hafa eftirlaun, en frumv.
frá þingsins hálfu 1897 fer fram á, að
eftirlaun allra þessara 42 lækna, væri
reiknuð eftir nýum mælikvarða. Hér
er um tvö nýmælí að ræða, sem eru
gagnstæð hvort öðru.
Stjórnin hefir
sagt nei við okkar nýmæli, og við segjum nei við hennar nýmæli. Þetta finst
mér ekki að láta undan. Eins og sjá
má á nefndarálitinu, þá befir nefndin
farið þann milliveg, að láta standa við
það ástand, sem nú er, að því er tölu
hinna eftirlaunuðu læknaembætta snertir, og láta þau eftirlaun vera reiknuð
eftir hiuum alraenna mælikvarða. Hin
önnur embætti skuli veitt af landshöfðingja og vera eftirlaunalaus. Þar sem
nefndin iáliti sinuhefir lagt tilað3embætti
8éu færð úr ettirlaunaflokki i eftirlaunalausan fiokk, þá er það gjört til þess að
vikja ekki frá reglunni, sem nefndin heflr
sett sér. Þetta er því i raun og veru ekki
10*
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nein breyting né tilslökun írá hvorugri
hlið.
Jón Jensson: Eg get verið stuttorður að þessu sinni. H. framsm. (Þ. Th.)
brá mér um það, að eg hefði komið
með þær ástæður, sem eg áður nefndi,
að eins til að fella frumv. Eg mintist
á það, hvort lfklegt væri, að frumv.,
eins og nefndin vildi breyta þvi, myndi
verða til samkomulags við stjórnina
eður ekki og taldi vafasamt, hvort það
ekki mundi andstætt stjórnarskránni,
að fjölga læknum, sem föstum embætt
ismönnum, án eftirlauna. Auðvitað átti
eg þá við anda stjórnarskrárinnar. —
Það er ómögulegt annað, en að menn
hljóti að kannast við, að stjórnin er f
mótsögn við sjálfa sig, ef hún nú færi
að samþykkja frumv. sem fer frara á,
að skipa heilan flokk af embættismönnum eftirlaunalausan, þegar hún sfðast
neitaði að staðfesta frumv., sem gekk
út á það, að lækka að eins eftirlaunin.
En. eins og eg áður tók fram, þá er
þetta auka-atriði fyrir mér, en aðalatriðið fyrir mér er það, að nefndin
hefir, að mínu áliti, ekki gert frumv.
hóti líklegra til frambúðar fyrir þjóðina,
en þó ákaflega kostnaðarsamt. Mér
fyrir mitt leyti finst óskiljanlegt, hvað
h. þingd. gæti gengið til, að samþvkkja
þetta frurav., eins og það nú liggur fyrir.
H. þm. V. Sk. (Guðl. G.) sagði, að hér
væri ekki farið fram á neina verulega
breytingu, heldur væri að eins farið
fram á, að halda því sem er. Ef svo
er, hvað á þetta frumv. þá að þýða?
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) sagði við 1.
umr. þessa máls, að réttast væri að
fella frumv. þegar I stað, en sfðan við
I. umr. hefir hann einhvern veginn
breytst svo, að hann er nú kominn á
alveg gagnstæða skoðun.
Jú, hér á
einmitt að verða stór breyting, en ef
ekki er meiningin, að breyta neinu frá
þvi, sem nú er, þá er einasti og bein-
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asti vegurinn sá, að fella þetta frumv.
H. framsm. (Þ. Th.) vildi bera upp á
mig, að eg vildi ekki bæta kjör lækna,
en það er alls ekki satt. Eg get ekki
séð, hvað væri móti þvi, að fjölga
nokkuð aukalæknishéruðura, ef að þess
gjörist annars veruleg þörf. Það mætti
lika hækka laun aukalækna, því það
kemur flestum saman um, að laun þeirra
séu of lág.
H. framsm. (Þ. Th.) vildi leiða það
úr orðum minum, að eg vildi hækka
laun aukalækna um 15,000 kr.
En
rainna mætti nú gagn gera.
Af þeim
16 aukahéraðsembættum, sem nú eru
til, eru 2 óveitt, og þó launin i hverju
hinna ekki væru hækkuð um hér um
bil 1000 kr. á ári, þá gæti fyrri orðið
bót. Hann sagði, að þessi upphæð þyrfti
nú ekki að vaxa mönnum i augum,
því það væri þó aldrei meira en laun
1 yfirdómara í 3>/» ár. En það fer ævinlega eftir þvi, hvernig litið er á hvert
mál, og líti maður nú á þessar 15,000
kr. frá þeirri hlið, að það er sama sem
laun 10 læknishéraða árlega, þá fer
það að verða talsverð upphæð.
Annars vona eg, að hin h. d. kunni
sjálf að meta þessar 15,000 kr. og þurfi
ekki neinna skýringa á þvi, hvað 15,000 kr. þýði.
Guðlauffur Guðmundsson:
Það var
að eins eitt atriði, sem eg vildi vekja
athygli á. Eg veit ekki til, að neins
staðar liggi fyrir ósk þjóðarinnar um
það, að halda eítirlauna ákvæðinu i
frumv. fra 1897 óbreyttu. Mér er sama,
hvort menn vilja skilja það eða ekki,
en eftir frumv. frá 1897 áttu 42 læknar að verða á eftirlaunum, og þá sjálfsagt konur þeirra og börn, ef til kæmi,
og þá hlyti eftirlaunabyrði landssjóðs
að þyngjast frá þvf, sem nú er, um mörg
þúsund krónur. En það er þó sannarlega ekki þjóðarinnar vilji, að þyngja
eftirlaunin um skör fram að nauðsynja-
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lausu, þvert á móti liggja fyrir skýlausar óskir um, að létta eftirlaunin
sem mest. I frumv, nefndarinnar nú,
er að eins gjört ráð fyrir 20 embættum
með eftirlaunarétti, eins og nú er, og
það mun fara næst ósk þjóðarinnar i
heild sinni.
H. þm. Rvík. bar mér á brýn, að
mér befði snúist hugur i þessu rnáli,
siðan við 1. umræðu, en það er gersamlega ranghermt.
Eg hélt ekki að
eg þyrfti að skýra fyrir honum betur,
en eg hefi þegar gjört, fyrsta barnalærdóm pólitiskrar fræði. Þegar h. þingd.
vildi freinur skoða þetta mál sem nauðsynjamál, og reyna að þoka þvi áfram,
en ekki skoða það sem pólitiskt ágreiningsatriði, þá er ekki sá rétti vegur
að fara nú að fella það við 2. eða 3.
uraræðu.
H. þingm. Rvík. (J. Jenss.) bar mér
sömuleiðis ranglega á brýn, að eg hefði
sagt, að málið i heild sinni væri in
statu quo, það voru alls eigi min orð.
Eg sagði, að við yrðura að láta ágreiningsatriðið, eftirlaunin, sitja við það
sama, sem nú er, en önnur atriði eru
lagfærð i ýmsum greinum.
Pétur Jónsson:
Eg ætla að gjöra
ofurlitla athugasemd við það, sem h.
þra. V.-Sk. (Guðl. G.) sagði um eftirlaunasparnað þann, sem mundi verða,
ef tillögum nefndarinnar væri fylgt, i
samanburði við það, sem hefði orðið,
ef lögin frá siðasta þingi hefðu komist
i gildi; hann sagði, að sparnaður þessi
stæði af sér eins og 20 raóti 42. Þetta
mun naumast rétt, hitt er sjálfsagt
réttara, sem h. þm. Strand (Guðj. G)
benti á, að lang flestir læknar muudu
verða komnir i ettirlaunaembætti, þegar þeir segðu af sér, og þó það kynni
að koma fyrir, að einhver læknir slas
aðist og yrði fyrir þá sök að láta af
embætti, áður en hann hefði öðlast rétt
til eftirlauna eftir lögunum, þá mundi
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þingið hlaupa undir bagga með honum
og ákveða honum eftirlaun á fjárlögunum.
Eg hygg því, að adalsparnaðurinn yrði nálega sá einn, að embættistiminn, sem eftirlaunin væru reiknuð
eftir, yrði að eins nokkru styttri hjá
sumum læknunum.
En sá sparnaður
yrði sjálfsagt ekki nærri eins mikill og
h. þm. V.-Sk, (Guðl. G.) gaf i skyn.
Eg held að breyt.till. okkar háttv. þm.
Strand. (Guðj G.) hafi ekki verið lögð
út á betra veg við aðra umr. málsins.
Hún var skoðuð svo af fleiri en einum
h. þingm , að við mundum hafa komið
fram með hana til þess að fella málið.
Fram hjá þessu get eg ekki gengið
alveg þegjandi nú.
Eg gat ekki verið alveg samdóma
uppástungu h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
um að fella málið, þegar við fyrstu
uroræðu, og svara þannig undirtektum
stjórnarinnar.
Eg álit það ekki rétt
að farið frá pólitisku sjónarmiði. Hér
er um tvo málsaðila að ræða, þing og
stjórn, og ef þingið hefði haldið fast
við sína stefnu, þá er þó sízt fyrir að
synja, að hinn málsaðilinn: stjórnin,
hefði við betri íhugun komist að þeirri
niðurstöðu, að ekki væri rétt, að láta
tiltölulega lítilfjörlegt atriði verða góðu
máli til falls til lengdar.
Getur vel
verið, að verkfróðir menn liti öðru visi
á þetta, en svona skoðaði eg það, og
þetta ákvarðaði mig til að koma með
breyt.till.
Til þess að svara hæstv. landsh., sera
talaði af all miklum þjósti um breyt.till.,
skal eg benda á það, að eg hefi sjálfur
persónulega komizt f þær kringumstæður, að vita hvað það er, að eiga langt
til að ná í lækni.
Það er ekki langt
síðan, að eg varð að senda um há-nótt
í skammdegi, snjó og hriðarveðri 4
menn og 4 hesta á stað til að ná i lækni,
en hann var i 7—8 mílna fjarlægð frá
heimili mínu; ferðin varð að vísu á-
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rangurslaus.
En hefði læknir verið
nær eða álika og nú verður eftir
þessu frumvarpi, hefði hann liklega
verið við hendina 1 tínoa. I haust fekk
eg á ný næga áminning um, hvers virði
er að hafa lækni nær sér en í 7 mílna
fjarlægð.
Það er þvl varla rétt að
varpa því fram, að maður, sem fengið
hefir tilfinnanlega að reyna skort á
læknishjálp, muni af tilfiuningarleysi
varpa steini i götu þess frumv., sem
stórum bætir úr skák. En það geta
verið aðrar tilfinningar eins sterkar,
helgar og réttma'tar, tilfinningar, sem
enginn ætti að þurfa að skammast sfn
fyrir, sem geta knúð raann til þess að
offra miklu, og jafnvel rísa gegn annari eins framkomu i þessu máli og ofan
á varð við 2. umræðu.
Einar Jónsson: Það er lögð svomikil áherzla á hina pólitisku hlið máls
ius, að eg finn ástæðu til að benda á
eitt atriði i þá átt, sem ekki hefir verið tekið fram, en sem ekki hefir svo
litla pólitiska þýðingu. Eftir tillögu
nefndarinnar
er
nefnilega ætlast
til, að landshöfðingi veiti framt aðhelra
ing læknaembættanna og að hann skuli
hafa vald til að ákveða takmörk læknishéraðanna, eftir tillögum sýslunefnda,
og með þessu er ekki svo lítið vald
lagt i hendur landshöfðingja. Eg vil
nú leggja áherzlu á það, að það mundi
hafa talsverða þýðingu til þess að
styrkja innlenda stjórn i landinu, að fá
landshöfðingja smátt og smátt meira
vald i hendur en hann hefir haft, og
vildi óska að þingið gengi lengra í þá
stefnu, en það hefir hingað til gjört.
Það er vert að gefa þessu atriði gaum,
hvenær sem þingið getur komið þvi
við, og vildi eg að eins minna stuttlega
á þessa hlið málsins.
Um hinar einstöku breyt.till. ætla eg
ekki að tala, nema óska þess sérstak-
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lega að tillaga h. nefndar um fiutning
Hróarstunguhéraðs upp i 3. flokk og
Fijótsdalshéraðs niður i 4. fiokk fengi
framgang, af þvi að það héraðið, sem
nefndin hafði upphaflega skipað í 4.
flokk, er einmitt -óaðgengilegra og örðuðra en hitt.
ATKVGR.: 1. breyt.tiil á þgskj. 126
feld með 12 : 11 atkv. Hinar breyt.till.
á sama þgskj. teknar aftur.
1. breyt.till. á þgskj. 123 samþ. með
19 : 1 atkv.
2. breyt till. á sama þgskj. samþ. með
20 samhlj. atkv.
3. breyt.till. á samaþgskj. samþ. með
18 samblj. atkv.
4. breyt.till. á sama þgskj. samþ. með
19 samhlj. atkv.
Breyt.till. á þgskj. 121 samþ. með 13
: 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og
sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Benidikt Sveinsson, Björn Sigfússon,
Guðjón Guðlaugss. Eiríkur Gíslason,
Guðl.Guömundsson, Jón Jensson,
Halldór Danielsson, Jón Jónss.,2.þm.Eyf.
Jens Pálsson,
Sigurður Gunnarss.
J. Jónss., þm. A.-Sk. Tryggvi Gunnarss.,
Jón Þórarinsson, Valtýr Guðmundss.,
Olafur Briem,
Þórður Guðmundss.,
Pétur Jónsson,
Þorl. Guðraundssou.
Sighvatur Arnason,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Thoroddsen.
Breyttill. á þgskj. 125 samþ. með 14
: 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og
sögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Klemens Jónsson, Guðjón Guðlaugss.,
Benidikt Sveinsson. Jón Jensson,
Eirikur Gíslason,
Jón Þórarinsson,
Guðl. Guðmundss., Sigurður Gunuarss.,
Halldór Danielss., Tryggvi Gunnarss.,
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jd:
nei:
Jens Pálsson,
Valtýr Guðmundss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Þórður Guðmundss.,
J. Jónss., þm. Eyf., Þorl. Guðmundsson.
Olafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Thoroddsen.
Breyt.till. á þgskj. 1±6 samþ. með 20
samhlj. atkv.
Frumv. í heild sinni samþ. með ló :
5 atkv. og afgr. til Ed.

Brú og ferja á Lagarfljóti.
FRUMVARP til laga um brú og ferju
á Lagarfljóti, (C. bls. 161) 1. umr., 5.
júlL
Landshöfðingi: Eins og h. þingd. er
kunnugt, var 1 siðustu fjárlögum veitt
fjárupphæð til þess að útlendur vegfræðingur skoðaði brúarstæði á 2 ám
norðanlands, Héraðsvötunum og Jökulsá 1 Axarörði. Þetta verk hefir nú
verið framkvæmt i fyrra af norskum
verkfræðingi, og jafnframt hefir hann
verið látinn skoða brúarstæði á Lagarfljóti þótt ekki sé beinlinis farið fram
á það i fjárlögunuœ. Verkfræðingur
þessi heflr látið uppi álit sitt um brúargjörðir þessar, áætlanir um kostnað
við þær og uppdrætti þar að lútandi,
og liggja öll þau skjöl frammi á skrifstofu þingsins til afnota handa nefnd
þeirri, sem væntanlega fær málið til
meðferðar. Eg skal geta þess, að verkfræðingurinn hefir lagt á móti því, að
brúa Héraðsvötnin hjá Ökrum og sömuleiðis á móti þvi, að brúa Jökulsá i
Axarfirði. Brúin yfir Héraðsvötnin álitur hann að muni kosta um 27,000 kr.
og álítur hann því fé, er gengi til brú
argjörðarinnar betur varið til þess að
leggja veg eftir Skagafirði frá Sauðár-
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króki að Ökrum, en hvað flutning yfir
Héraðsvötnin snertir álítur hann dragferjuna fullnægjandi, enda hefir ekki
borið á óánægju yfir ferju þessari,
nema hvað ferjutollarnir væru nokkuð
háir, og væri því nær fyrir landssjóð
að veita ferjuhaldaranum nokkurt fé
upp i kostnaðinn við ferjuna, en að
kosta 27,000 kr. til brúargjörðarinnar.
Brúin á Jökulsá i Axarfirði telur
verkfræðingurinn að muni kosti 50,000
kr., og álitur hann ekki rétt að verja
svo mikilli upphæð til þess að brúa á
þessa, sem bæði sé litil umferð yfir og
léttir flutningar.
Aftur á móti leggur hann til, að fyrir utan brúna á Lagarfljóti sé komið á
það dragferju hjá Steinsvaði, með sérstökum útbúnaði þannig, að þegar ís á
fljótinu tálmi ferjunni, megi fara yfir
fljótið á loftstreng i eins konar kláf.
Heppnist þessi ferja vel á Lagarfljóti,
sé kominn timi til að reyna hana einnig á Jökulsá i Axarflrði. Alt þetta
kemur væntanlega til ihugunar hjá
nefnd þeirri, er eg hygg að verði kosin i málið, og sé eg þvi ekki ástæðu
til að fara um það frekari orðum, en
get þess að eins, að stjórnin hefir fylgt
tillögu verkfræðingsins, að brú verði
gjörð á Lagarfljót hjá Egilsstöðum og
dragferja hjá Steinsvaði, en fallið verði
frá þvf, að brúa Héraðsvötnin og Jökulsá i Axarfirði.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Eg tel
það vafalaust, að frumv. þetta verði
samþykt, þvi þingið mun ekkert hafa
út á það að setja, en þó vil eg leyfa
mér að leggja til, að nefnd sé kosin í
það, vegna þess, að hér er um dálftið
nýmæli að ræða, þar sem ætlast er til,
að landssjóðurinn kosti að öllu leyti
ferju; en það hefir ekki verið venja
hingað til, og virðist mér vert að það
atriði væri vel athugað. í annan stað
gæti nefndin ihugað, hvort þingið ætti
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ekki að komast að þeirrí niðurstöðu,
að setja nú þegar dragferjuna á Jökulsá i Axarfirði, en bíða ekki eftir
reynslunni frá Steinsvaði, þvi eg tel
það hina mestu nauðsyn, og má ekki
láta það biða að gera mönnum mögulegra en nú er, að komast yfir Jökulsá.
Leyfi eg mér þvi að stinga upp á, að
3. manna nefnd sé kosin til að fjalla
um málið.
ATKV.GR.: Nefndarkosning samþ.
Kostiingu hlutu:
J. Jónsson 2. þm. Eyf. með 14 atkv.
Einar Jónsson
— 13 —
Pétur Jónsson
— 13 —
1. umr. síðan frestað.
Framhald fyrstu umr., 15. júli
(C. bls. 161 og þgskj. 59).
Eramsögumaður {Einar Jónsson):
Nefnd sú, sem valin hefir verið til að
athuga mál þetta, hefir yfirfarið það
rækilega, og það gleður oss að geta
lýst yflr þvi, að hinn norski verkfræðingur, sem samkvæmt till. alþ. 1897
hefir verið fenginn til þess að athuga
brúarstæði á Héraðsvötnum, Jökulsá i
Axarfirði og Lagarfljóti, hefir leyst
þetta verk sitt svo vel og samvizkusamlega af hendi, eftir því er séð verður, að ekki raun auðvelt að gera það
betur, og skýrt svo nákvæmlega ástæður allar á hverjum stað, að öll aðalatriði geta legið ijóst fyrir, þótt ýmsir
séu þar þeir útreikningar, sem vér erum ekki færir að dæma um, t. d. ýmsir útreikningar um straumhraða og
vatnsmegn í ánum og verðum vér að
taka slfkt með trúarinnar augum, og
þykjumst geta það kviðalaust, þar sem
þeir hafa áður verið rannsakaðir af
hæfum mönnum og eigi verið að fundið. Vandaðir uppdrættir af brúm á
öllum 3 vatnstöllunum, fylgja með
skýrslu hans. Þeir hafa ekki verið
lagðir fram á lestrarsalinn, heldur eru
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þeir geymdir hjá mér og getur hver
h. þm. fengið að sjá þá, sem óskar
þess.
Skýrslan um rannsóknir og áætlanir
verkfræðingsins er heil bók, en af því er
hér ekki beinlinis um annað að ræða en
þær tvær tillögur, er stjórnarfrv. flytur,
eftir uppástungu hans, nefnilega um brú
og ferju á Lagarfljóti, o: brú hjá Egilsstöðum og ferju hjá Steinsvaði, þá
þýðir ekki að fara nákvæmlega út f
það, er hann ræðir um Héraðsvötn og
Jökulsá. Þá vil eg lauslega minnast á
hvorttveggja.
Hann álitur ekki rétt að svo stöddu
að kosta upp á brú yfir Héraðsvötn,
með þvi að það sé áður komin á þau
svifferja. Að vísu væri sá ókostur
á svífferjum, að þær sé litið hægt
að nota haust og vor, þ. e. þegar vötn
væri að leggja, eða þegar þau væri að
ryðja sig. En hann hefir álitið, aðþað
væri svo tiltölulega stuttur tími af árinu og þá væri ott hægt að komast á
öðrum stöðum yfir vötnin, að ekki sé
rétt, að kosta þar svo miklu fé til
brúargjörðar, sem þyrfti, ef brú ætti
að vera traust. Hann álítur, að brú
yfir Vötnin muni kosta 27000 kr., en
fyrir þá upphæð telur hann mega gjöra
sæmilegan akveg frá verzlunarstaðnum
Sauðárkrók til brúarstæðisins hjá Ökrum, og álitur miklu hyggilegra og
betra að verja fénu til þess, að svo
stöddu, ef landið hafi ráð á að leggja
fram svo mikið fé til héraðsins.
Einnig hefir verkfræðingurinn gjört
áætlun um brú á Jökulsá í Axarfirði
og telur hann að sú brú mundi kosta
50,000 kr., og leggur hann eindregið á
móti því, að sú brú sé bygð nú. Ástæðan fyrir þeirri tillögu sinni segir
hann sé fólksfæðin þar í kring, því
hún gefi varla rétt til, að leggja -svo
mikið fé úr landssjóði til þessa fyrirtækis, og í sambandi við fólksfæðina
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ðtandi aftur, að umferðin sé lítil, og
hafi varla aðrir tiðar nauðsynjaíerðir
yfir ána þar að fara en sóknarpresturinn á Skinnastað, sem hefir að þjóna
sinni sókn hvorum megin árinnar.
Aftur á móti segir hann reynandi að
setja þar á svifferju. Þó hefir hann
ekki gert áætlun við kostnaðinn til
ferjugjörðarinnar og lítur nærri svo út
sera honum hafi fyrst komið það i hug
seinna, þegar hann hafði lokið við skoðunargjörðirnar, euda leggur hann til,
að ferja þessi sé látin biða, þar til
reynslan
sýni,
hvernig
gefist
ferjan á Lagarfljóti hjá Steinsvaði,
sem hann leggur til að sett sé nú þegar. Það getur þó, virðist netndinni, verið vafasamt, hvort svifferju verði komið við á Jökulsá, nema með mjög sterkum umbúningi, því mjög sterkur straumur er i ánni, og svo er annað, að ána
leggur þar mjög sjaldan alveg á vetrum nema i raestu aftökum, svo að það
verður rajög langur tími, sem svifferju
yrði eigi við komið. Nefndin verður
því að állta mjög vafasarat, hvort þar
eigi að koma upp svifferju og hvort
ekki muni réttara að biða þangað til
hægt er að koma þar brú á ána.
Verkfræðingurinn hefir þannig lagt á
móti brú á Héraðsvötnin hjá Ökrum
og á Jökulsá hjá Ferjubakka.
Brúarstæði á Lagarfljóti hefir hanu
kannað vandlega og rannsakað þar 3
brúarstæði hjá Egilsstöðum og hið 4.
hjá Steinsvaði. Fyrsta brúarstæðið hjá
Egilsstöðum er hið sama sem verkfræðingur landsins, S. Thoroddsen,
hafði stungið upp á í áliti sínu, er lá
fyrir þinginu 1897; annað brúarstæðið
er þar rétt hjá og hið þriðja nokkuð
frá. Er nokkur munur á brúarstæðum
þessum og brúm yfir bau. Á þeim
tveimur brúarstæðum, sem næst liggja
hvort öðru, verður brúin að vera í
einu Iagi; en hið þriðja er milli hólma
Alþ.tíð.B. 1899.
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í fljótinu og yrðu þar að vera 4 brýr.
Brú sú, sem hann leggur til að verði
gerð, á að liggja yfir fljótið í einu lagi
nálægt brúarstæði því, er Thoroddsen
hafði valið. Auðvitað þarf brúin að
vera f smærri pörtum, smábrúm, sem
svo eru skeyttar saman og eiga 10
metrar að vera milli hverra samskeyta
eða hver brúarhluti 10 metrar. Brúin
á sjálf að vera úr járni, en þó ekki
með sperruyfirbyggingu, og undirbygging brúarinnar á að vera úr tré, ein
stöplagrind undir hverjum samskeytum
og svo 2 stöplagrindur undir hverri
smábrú ínilli hverra tveggja samskeyta.
Verða þannig rúmir 3 metrar milli
hverra stöplagrinda. Hann hefir vandlega athugað ábrif straumsins, og komist að þeirri niðurstöðu, að óhætt sé,
hvað vatnsmegnið og strauminn snertir, að hafa stöplana svona þétta.
Viðhald brúarinnar álítur hann, að
muni verða tiltölulega Jítið, þó að brúin sé mjög löng, 250 metrar. Söplar
þeir, sem brúna bera, eiga að ganga
niður i botninn alt að 12 metra og er
auðvitað nokkur hluti þeirra alt af
niðri í vatni og fúnar sá hluti þeirra
aldrei, heldur aðeins það af þeim, sem
upp úr stendur, og getur mönnum máske litist torvelt að bæta stöplana, ef
þeir bila. En verkfræðingurinn skýrir
nokkuð frá því, hvernig megi varðveita
þá og endurbæta, og skýrir hann svo
frá þvi, að bora skuli holu ofan í efri
enda stöplanna ofan fyrir lægsta yfirborð vatnsins og fylla hana með karbolineum og með þvi móti geti stöplarnir enzt í 20 — 30 ár; svo megi gera
við þá með því að saga einn og einn sundur í einu niðri i vatninu og skeyta svo ofan á stúfana, án þess hætta sé fyrir brúna.
Það er þvi ekki ástæða til að kviða
svo rajög að viðhald brúarinnar verði
mjög dýrt. Verkfræðingurinn hefir áætlað, að kostnaðurinn við að byggja
11 (30. úgúst).
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brú þessa rauni verða 45,000 kr, og er
þó fólginn þar i vegur út frá brúarsporðunum á báða vegu, sem nauðsynsynlegur er talinn. Brú sú, sem verkfræðingurinn hefir áætlað að byggja
mætti yfir hólmana, yrði að vera i fernu
lagi, og áætlar hann, að hún mundi
kosta 60,000 kr. en brúin hjá Steinsvaði 47,000 kr. og ætti hún að vera
hengibrú. Hin fyrstnefnda brú verður
þvf ódýrust og þar að auki á hentugasta staðnum á fljótinu. Eg þarf ekki
að taka það fram, hversvegna hentugast er að brúa fljótið hjá Egilsstöðum,
þvi ástæðurnar fyrir þvf eru allar hinar sömu, sem eg tók fram á þinginu
1897, og eru ástæður verkfræðingsins
allar hinar sömu. En vilji menn kynna
sér þær á ný, þá eru þær i álitsskjali
nefndarinnar i máli þessu, sem prentað er i þingtiðindunum 1897. Eg beld
annars, að menn geti ekki lengur verið i neinum vafa um, að brúin á að
vera hjá Egilsstöðum, en ekki hjá Steinsvaði, meðan ekki er nema ein brú á
fljótinu. Eg vil enn geta þess, að verkfræðingurinn leggur sérstaka áherzlu
á þá ástæðu fyrir þvi að brúin sé sett
hjá Egilsstöðum, að hann álitur sjálfsagt að akvegur verði lagður úr Héraðinu yfir Fagradal til Reyðarfjarðar
innan skarams, og þá hljóti kaupstaður að risa upp á Egilsstöðum við fljótið og þá er auðvitað hentugast, að brúin sé þar rétt hjá. Verkfræðingurinn
minnist einnig á raannfjöldann i héraðinu og álitur, að hann eigi fylstukröfu
til, að samgöngurnar sé bættar þar
verulega og miklu meiri ástæða sé til
þess að byggja brú yfir Lagarfljót en
yfir Jökulsá i Axarfirði, að minsta
kosti eigi hún að ganga fyrir.
Þar sem nú brú sú, sem verkfiæðingurinn leggur til að sett sé á Lagarfljót, kostar miklu minna fé en þingið
1897 vildi veita til brúar yfir Lagarfljót, )
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hefir hann einnig lagt til að rétt væri
að verja nokkuru fé jafnframt til svifferju hjá Steinsvaði. Hefir hann gjört
áætlun um kostnaðinn við hana og áætlar hann 2000 kr.
En formaður norsku vegastjórnarinnar vill hafa ferju þessa nokkru sterkari en Bart, og hefir þvi stungið upp
á því, að hækka áætlunina upp í 3000
kr. og sér neíndin ekki ástæðu til að
breyta því.
Hvað snertir útreikning Barts yfir
kostnað við flutning á brúarefninu frá
útlöndum og alt að brúarstæðinu, þá
hyggur nefndin, að hann sé nokkurn
veginn sennilegur. Alt efni til brúarinnar telur hann 200 tonn og flutningskostnað á hverju tonni frá Noregi til
brúarstæðisins 50 kr. og mun það hæfilegt, ef ekki vill slys til.
Eg læt mér svo að eins nægja að
óska þess, að frv. fái að ganga til 2.
umr.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
í e. hlj.
Ö n n u r umr., 19. júlí (C. bls. 161, þgsk.
59).
ATKVGR.: Frumv.gr. samþ. með 19
samhlj. atkv.
Frumv. vísað til 3. umr. með 19. samhlj. atkv.
Þriðja umr.,.21. júlí.
ATKVGR.: Frumv. samþ. i e. hlj. og
afgr. siðan til Ed.

Stj órn arskrármálið.
FRUMVARP til laga um breyting á
Btjórnarskrá um hin sérstaklegu máletni íslands 5. janúar 1874 (C. 180);
1. umr., 28. júli.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg skal að
visu ekki fara mjög langt út i petta
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mál að svo stöddu, en finn ástæðu til
að gjöra nokkrar atbugasemdir við frv.
hinnar h. Ed., eins og það liggur hér
fyrir, og skal um leið víkja að eins fáum orðum að málinu í heild sinni og afstöðu þess.
Eg skal strax taka það fram, að frv.,
eins og það liggur fyrir, mun trauðlega
verða samþykt hér f deildinni, jafnvel
þó að gengið væri að þvi að aðhyllast
grundvöll þann, er frumv. er bygt á.
Það er öllum kunnugt, að mikill hluti
af þinginu vill koma fram verklegum,
nauðsynlegum umbótum á stjórnarfarinu, þrátt fyrir þann ágreining sem á
sér stað milli stjórnar og þings um ýms
önnur atriði. En þetta viijum vér þó
þvi að eins, að með því sé ekki i neinu
slept landsréttindum Islands eða sjálfstjórnarkröfum.
Það er blátt áfiram
skilyrði fyrir þvi, að vér getum fylgt
málinu á þessura grundvelli.
Eg vil
þvi, til þess að hægt sé að ganga alveg úr skugga um, hvort leiðin er í
þessa stefnu hættulaus, leyfa mér að
bera upp fyrir hæstv. fulltrua stjórnarinnar 3 spurningar, eða eiginlega að
eins tvær, en önnur er í 2 liðum, og
eg óska þess, að h. hæstv. fulltrúi stjórnarinnar gefi mér svo skýr og afdráttarlaus svör af hennar hendi, sem hann
sér sér fært, því undir þvi, hverju
hann treystir sér til að svara, er það
komið, hvort þessi samningsleið er
hættulaus eða ekki, en eftir því fer
aftur vor aístaða gagnvart málinu.
Spurningarnar eru þessar:
Samþykki uú þingið hið fyrirliggjandi frumv.:
1. Er þá með þvi gjörð nokkur breyting á afstöðu eða ábyrgð Islandsráðgjafans gagnvart stjórn alrikismálanna, er rýrt geti sjálfstæði Islands
eða landsréttindi þess?
2. Getur stjórnin af því (samþykt frv.)
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dregið nokkra frekari ástæðu, en
hún hefir nú, fyrir þeirri skoðun
sinni, að islenzk sérmál skuli flutt
fyrir konung i hinu danska ríkisráði?
Þetta er hin fyrri spurning, 1 2
liðum, og svo ennfremur.
3. Er það skoðun stjórnarinnar, að hinn
danski rfkisréttur geti dæmt íslandsráðgjafann eftir kæru frá >Folkethinget* fyrir aðgjörðir hans í sérmálum Islands?
Eg er að vísu eigi í neinum vafa um,
hvernig svörin við þessar spurningar
muni verða, en eg álít það þýðingarmikið fyrir málið, að þau komi fram
hér í þingsalnum sem skýrast og Ijósast af munni stjórnarfulltrúans sjálfs.
Þá komast þar engar rengingar eða
rangfærslur að framar. En, eins og eg
tók frara, þá er af'staða mín og annara
fleiri undir svörunum komin. Skilyrðið fyrir samningum um málið er frá
vorri hlið, að þessi leið sé hættulaus.
Eins og ljóslega hefir komið frara,
bæði I tillögunni 1895 og i meðferð
þessa máls 1897, hefir það aðallega
tvær hliðar, aðra, sera snýr út á við,
samband eða afstaða sérmálanna gagnvart alrikismálunum, og aðra, sem snýr
inn á við, afstöðu vorrar eigin stjórnar gagnvart þinginu og þjóðinni, eða
með öðrum orðum, hið pólitiska samband íslands og Danraerkur er önnur
hlið málsins, en stjórnarfarið i landsins
eigin málura er hin hliðin.
Að því er snertir hið fýrra atriðið,
afstöðu stjórnarinnar út á við, er, eins
og allir vita, talsverður ágreiningur
rnilli stjórnar og þings, en vér álitura
ekki nauðsynlegt, að sá ágreiningur
þurfi að hefta allar umbætur, og viljum þvi um sinn láta þann ágreining
liggja milli hluta. Við getura þar hvort
sem er, ekki við neitt ráðið, þar sem
11*
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Danmerkurstjórn hefir, án þess hún þó
hafi til þess nokkur lög, gjört sig þar
að okkar mótstöðumanni og ber okkur
þar, eins og sakir standa, ofurliði.
Um hina hliðina, stjórnarfarið í landsins eigin málum, viljum vér semja við
íslandsráðgjafann, ef það er hættulaust,
að þvi er snertir hið pólitiska samband
íslands og Danmerkur.
Það er því
mjög mikið undir því komið, að svör
stjórnarinnar við spurningar þær, er eg
bar upp, verði sem skýrust og ákveðnust.
Viðvikjandi þeiro umbótum, sem hér
eru i boði, eða aðalatriðunum i hinu
fyrirliggjandi frumv., skal eg taka fram
þetta:
Þegar frumv. er borið saman v'ð
kröfur okkar um sjálfstjórn, eins og
þær komu fram í ályktuninni frá 1895,
þá er þrem atriðum úr tillögunni slept i
frumv,, nefnil. að sérmál vor sé ekki
borin upp i rikisráðinu, að ráðgjafinn
sé hér búsettur og að ábyrgð skuli
komið fram gegn honura fyrir innlendum dómi.
Með hinu 1. atriði heflr nú landsh.
mælt, en hann hefir lagt á raóti 2 hinum siðari.
Að þvi nú er snertir verklega þýðing
þessara atriða fyrir ísland, þá skal eg
að því er hið fyrsta atriði snertir, ríkisráðssetu ráðgjafans, taka fram, að síðan 1897, að þetta atriði var gjört að
»fleyg« í raálið, hefir það verið ýtarlega rætt, og eg vona að það hafi skýrst
mikið fyrir öllum hugsandi mönnum
þjóðarinnar, svo að þeir liti nú alt öðrnm augum á það en þeir giörðu þá.
Þetta atriði hefir, eins og eg fyrir löngu
hefi bent á, nokkra theoretiska þýðing,
en hin praktiska þýðing þess er harla
lítil eða engin.
Þegar þess er gætt, að undirskrift
íslandsráðgjafaDs eins er ófrávikjanlegt
skilyrði fyrir þvi, að ályktanir konungs
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um íslenzk mál sé gild og einnig þess,
að danskt ákæruvald getur alls ekki
með neinu móti komið fram ábyrgð
gegn Islandsráðgjafanum fyrir afskifti
hans af sérraálunum, þá er þaðómótmælanlegt, að hann hefir sérstöðu f rikisráðinu, sjálfstæðari miklu en aðrir
ráðgjafar og getur að mestu ráðið einn
öllu í okkar málum. Eg verð meira að
segja, að telja efamál, hvortharn yrði
sjálfstæðari eða áhrifameiri i okkar
málum utan rikisráðsins.
Þrátt fyrir þetta teljum við þetta ólöglega venju, en um það vill stjórnin
ekkert heyra. Eg álft óráð að láta
þennan ágreining standa málinu fyrir
öllum umbótum, þvi við göngum engu
framar i'nn á skoðun stjórnarinnar með
þvf að þiggja sérstakan ráðgjafa, heldur en við þegar höfum gjört með þvi
að semja við ráðgjafa, sem situr i rikisráðinu, eins og við höfum gjört i 25
ár.
Að því er snertir sfðasta atriðið, innlendan landsdóm, þá hefir landshöfðingi
lagt á móti honutn, og ástæður hans
standa þar að nokkru leyti f sambandi
við skoðun hans á búsetu ráðgjafans,
en eru að sumu leyti sprottnar af þvi,
að hann treystir þjóðinni ekki til að
fara nógu vel með það vald, álitur
ekki að hún eigi þeim mönnum á að
skipa, er færir séu til að sitja í slikum
dómi. Þvi miður verður þessi skoðun
landshöfðingja ekki hrakin með rökum,
þegar hlutlaust er litið á gang ýmsra
mála hjá þjóðinni. Hinn pólitiski þroski
er enn of litill til þess, að ekki sé hætt
við, að æsingar gæti vilt slikura dómstóli hér sjónir. En það gjörir maður
sér von um, að batni í framtiðinni.
Eg er nú að visu á þeirri skoðun, að
þetta atriði sé allþýðingarmikið, en eg
veit, að það eru til margir mjög merkir lögfræðingar, sem halda þvi fram, að
hin lagalega ráðgjafaábyrgð sé ekki
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nærri þvi eins mikiivæg eins og hin póli- mjög verulegar og þýðingarmiklar umtiska ábyrgð gagn vart því þingi, sem ráð- bætur að ræða, sérstaklega þcgar það
gjaflnn á að vinna saman við. Það eigi að þá jafnframt er trygt með stjórnarskrárvera, og hljóti að verðahinn eiginlegipóli- ákvæði, að ráðgjaflnn hafl ekki annað
tiski dómstóll. Þessu er einnig þannig ráðgjafaembætti á hendi og að hann
háttað hjá þeim þjóðnm, sera lengst eru sé islenzkuraælandi.
komnar, að þvi er stjórnfrelsi og þingEigi að 8iður verð eg að telja ffv.
ræði snertir.
óaðgengilegt, eins og það liggur fyrir.
Þá er eftir að minnast á það atriðið, En eftir þeirri afstöðu, Bem stjórnin nú
sem eg nefndi næst því fyrsta: Búsetu heflr tekið i þessu raáii, þá virðist mér
ráðgjafans hér á landi.
Það er mjög útlit fyrir, að hún sé fáanleg til að
mikil8vert atriði, og það er neyðarkost- að semja um þau atriði i stjórnarbótur að sætta sig við það, þó ekki sé inni, er snerta stjórnarfarið sjálft í
nema fyrst um sinn, að hann sé bú- landsins eigin málum, ef að eins ágreinsettur í Danmörku.
Það er að visu ingurinn um bið pólitíska samband
nokkur bót i máli, að hann á að mæta milii Islands og Danmerkur er látinn
á þinginu og bera fullkomna ábyrgð liggja railli bluta, enda hefi eg heyrt,
fyrir þvi. Af þvi leiðir nefbilega, að að þetta sé svo.
Eg skal þvi stuttlega benda á tvö
hann verður að vera hér töluvert lengur en um þingtimann sjálfan, bæði fyr- atriði, sem telja má all-þýðingarmikil,
en ætla ekki að svo stöddu að fara
ir þing, til þess að geta mætt þar sæmi
lega undirbúinn, og eins eftir þing, tíl langt út i þau.
Það er fyrst: réttur þingsins sjálfs til
að annast afgreiðslu raála o. þ. h. Þetfa
gæti með timanurn orðið til þess, aðsú að koma fram nýjum kosningum (61.
Stjórnin hefir sótt það fast að
kreddá dæi út, að ráðgjafinn hljóti alt- gr.).
af að vera »við hlið konungsins< og fá því atriði breytt og það er vafasamt,
máske gæti það með timanum leitt til hvort það vopn, upplausn og aukaþess, að skoðnn stjórnarinnar yrði eitt- þing, er þjóðinni happadrýgra vopn
en stjórninni, en ýmsir lita nú svo á
hvað þokað til um þetta atriði.
Þau atriði úr ályktuninni 1895, sem það og vilja þvi ekki breyta þessu.
tekin hafa verið upp i þetta frv., eru: að ,Hér mætti lara þann meðalveg, að
ráðgjaflnn mæti áþinginu ogaðhann beri þing skyldi þvf að eins leyst upp að
hlutar neðri deildar samþykki stjórnfullkomna stjórnskipulega ábyrgð fyrir
þvf A allri stjórnarathöfninni. Þessi atriði arskrárbreyting. Með því væri réttur
eru i verklega stefnu hin þýðingar- þjóðarinnar trygður og um leið bygt
mestu atriðin. Það sera gjört hefir okk- f'yrir hvatvísar upplausuir, ef lftill
ar stjórnarfar hvað verst ogóviðráðan- meiri hluti væri að eins.
í annan stað hafa menn óttast, að
legast, er samvinnuleysi þings og stjórnar og ábyrgðarleysi ráðgjafans; til þess ráðgjafinn gæti spilt fjárlögunura með
höfum vér bvað sárast fundið, hvað þvi ad tá konungkjörna þingmenn til
En fyrir slikt
þetta hefir laraað allar framkvæmdir. að gjöra fundaifall.
Þetta heflr veikt traust þjóðarinnar á mætti girða með þvi, að svo væri á
þinginu, sem oft heflr staðið ráðalaust kveðið, að helmingur þingmanna að
í stórum vandamálum gagnvart þessu eins þyrfti að vera á fundi við umÞetta kemur að
ábyrgðarleysi, og það hefir stórum ræður um fjárlög.
að
visu
tæplega
fýrir,
en hinsvegar
spilt þinginu sjálfu. • Hér er þvi um
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gæti slíkt ákvæði nauraast valdið staðfeslingarsynjun.
Væri nú auk þess nokkurir binir
helztu skattar og tollar gjörðir hreyfanlegir á fjárlögunura, þá hefði þingið
algjörlega í hendi sér öll fjárráð í landinu og einnig sæti ráðgjafans.
Eg get varla leitt hjá mér að minnast nokkurum orðum á þá aðferð, sem
síðan 1897 hefir verið beitt, til þess að
rangfæra þetta mál í augum þjóðarinnar og bera róg milli þjóðarinnar og
þingmanna til þess að villa þjóðinni
sjónir. Það er að vísu leitt að þurfa
að minnast á slikt, en af þvi eg veit,
að þeir menn, sera bundist hafa fyrir
þennan rógburð, hafa nú gjört samtök
eða samsæri
um að fella þetta
mál, þá verð eg að benda á, bve hættulegt tjón þeir eru að vinna þjóðinni.
Atvinnuvegir landsins eru nú á mjög
hættulegu stigi, vonleysið er að færast
út meðal þjóðarinnar og viða ískyggilegar horfur, ef ekkert er aðgjört, og
þetta stafar mjög af því, að við höfum
ekki nógu góða stjórn, hagsýna og
framsýna, og vantar alla forystu hér
á þingi. Þegar nú hlutlaust er litið á
þetta, þá er ekki rétt að áfella þá
menn, er í stjórninni eiga sæti, fyrir
frarakvæmdaleysið; það er fyrirkomulagið sjálft á hinni æðstu stjórn landsins, sem gerir þetta að verkum. Æðsti
maðurinn, ráðgjafinn sjálfur, er annarar þjóðar, skilur ekki okkar mál, þekkir ekkert um okkar hagi, og þeir sem
mestu ráða hjá honum eru danskir
menn og þeir okkur mjög andvfgir.
Landshöfðinginn verður heldur ekkj
með réttu áfeldur, því jafnhliða hlut
töku hans í löggjafarstarfinu gegnir
hann einu örðugasta og umfangsmesta
embætti landsins, svo að hann hefir
alls ónógan tfma til að gefa sig við
undirbúningi löggjafarmála, enda mun
það hafa komið fyrir, að ráðgjafinn
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hefir lagt tillögur hans i slikum málum »á hilluna* eða litið á þær dönskum augum.
Það er þess vegna ekki
rétt, að kasta þungura steini á neinn
fyrir þetta.
Það er hið óheppilega
fyrirkomulag, sem sökina ber.
En á
þessu þarf að verða breyting.
Vér
þurfum i ráðgjafasætið mann, sem vér
treystum, og sem ekki hefir öðrum
störfum að gegna.
Eg verð þvf að segja það, að það
er mjög raisráðið af þinginu, að leiða
þetta mál eigi vel til lykta, misráðið
og skaðlegt, frá öllum hliðum skoðað.
Þad er skaðlegt að viðhalda enn ef til
vill um 2 ár þeirri úlfúðar og ófriðaröldu, sem vakin hefir verið f landinu,
þeim rógburði og æsingi, sem sum af
okkar blöðum hafa bundist fyrir og
haldið frara eins og hreinustu skríl- eðasorpblöð. Það er enginn efi á þvf, að
þessi verklega stefna sigrar, þegar
menn alinent fara að íhuga málið með
stilling og heilbrigðri skynsemi, og að
spyrna á roóti þessum umbótum með
ópum, óhljóðum og sarasærum, mun
reynast »skammgóður vermir*.
Það
voru sett á stofn 1897 ein 3 blaðafyrirtæki. eingöngu til þess, að spilla fyrir þessu máli og affiytja það við þjóðina. Þau eru öll steindauð nú og æsingin, sem þau þyrluðu upp í svipinn,
fer sömu leiðina
Það er enginn efi
á því, að réttur málstaður vinnur sigur með timanum, þrátt fyrir allar æsingar og öll samsæri.
Eg skal svo að endingu taka það
fram, að slik mál sem þetta, eru ekki
tilfinningaraál,
heldur hagsýnismál,
framsýnismál, hyggindaraál. Þeir, sem
láta óljósar tilfinningar ráða meiru en
rétta skynsemi, rétt rök, í sllku máli,
eru ekki færir til að fjalfa um það.
Þeir sem æsa aðra til þess að láta tilfinningarnar blinda rétta skynsemi í
slfku máli, eru svikarar við sína þjóð.

173

Stjórnarskrármálið.

Og séu þeir nokkurir, sera slikt gera
gegn betri vitund, þá eru þeir sannnefndir landráðamenn, þeir, og engir
aðrir.
Landshöfðingiz H. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) bar upp fyrir mér tvær spurningar viðvíkjandi máli þessu, en af þeim
féll aftur fyrri spurningin í tvo liði.
Fyrri liðurinn var um það, hvort nokkur breyting yrði gerð á afstöðu eða
ábyrgð
Islandsráðgjafans gagnvart
stjórn alrikismálanna, er gæti rýrt
sjálfstæði íslands eða landsréttindi þess,
ef þingið samþykti frv. það, sem hér
liggur fyrir.
Eg þykist geta svarað spurningu
þessari afdráttarlaust með nei-i.
Eg
álít það vafaiaust, að alþingi geti
ekki óbeinlinis afsalað sér neinum réttindum eða gjört nokkuð það, sem rýrir sjálfstæði íslands.
Það sér hver
maður, að þar sem hér er einungis um
það að ræða, að samþykkja frv., sem
fer í þá átt, að breyta eiuum 2-3 at
riðum i stjórnarskránni, þá getur ekki
annað eða meira legið i því, en að
menn óski að fá þessum atriðum breytt
nú, án þess að nokkuð sé látið í ijósi
um það, hvort menn telji stjórnarskrána
góða og fullnægjandi að öðru leyti eða
ekki. í öðru lagi er það persónuleg
skoðun mín, að þingið hafi ekki myndugleika tilþessað afsala sér nokkurum
landsréttindum; að minsta kosti raundi
það þurfa að hafa umboð kjósendanna
til þess. Spurningin um afsal landsréttinda hefði því þurft að liggja fyrir
kjósendunura á kjörfundum til þings,
og þeir að hafa leyst þar úr henni; þá
gæti verið spurning um heimild þingsins til afsalsins. En nú liggur ekkert
slíkt umboð frá kjósendunum hér fyrir
og engin bein yfirlýsing frá hálfu þingsins, og því getur hér ekki verið að
ræða um neitt afsal réttinda, né neina
ályktun, er rýri sjálfstæði landsins.
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Siðari liðurinn var um það, bvort
stjórnin gæti, ef þingið samþykti frv.
þetta, dregið af því nokkura frekari ástæðu en hún hefir nú, fyrir þeirri
skoðun sinni, að islenzk sérmál skuli
flutt fyrir konungi í hinu danska rikisráði.
Það leiðir beint af þvi, sem eg sagði
um fyrri liðinn, að slík ástæða yrði
að eins leidd óbeinlinis út úr gjörð
þingsins, og að eg álit heimildarlaust
að gjöra það.
En eg skal geta þess,
að spurningin er þýðingaríaus að þvi
leyti, að stjórnin álítur, að hún þurfi
ekki frekari heirnild en hún hefir nú,
til þess að telja það sjálfsagt, að ráðgjafi íslands flytji sérmál íslands fyrir
konungi í rikisráðinu danska.
Siðari spurningin var ura það, bvoit
það væri skoðun stjórnarinnar, að ef
þingið samþ. frv.,þá gæti hinn danski rikisréttur dæmtíslandsráðgjafa eftir kæru
frá fólksþinginu fyrir aðgjörðir bans í
sérmálum Islands.
Eg get líka svarað þessari spurningu
með nei-kvæði. Eg hefi það af vörum
ráðgjafans sjálfs, að ef fólksþingið fyndi
upp á því, að hötða mál gegn ráðgjata
Islands fyrir afskifti hans af sérmálum
íslands, þá mundi rikisrétturinn visa
kærunni frá sér, sem sér óviðkomandi,
með því að hann hefði ekkert með sérmál ísiands að gjöra, þar sem þau
heyrðu undir hæstarétt einan. En hins
vegar getur fólksþingið danska ekki
höfðað mál gegn Islands ráðgjafa fyrir
hæstarétti; það vantar heimild til þess
að beina kærum sinum gegn ráðgjöfunum þangað.
Fólksþingið getur því ekki skotið
þessum málum til rikisréttarins af því
að hann skortir competence til að fjaila
um þau, og ekki heldur til hæstaréttar,
af því að það skoitir heimild til að
skjóta þeim þangað.
Eg skal svo ekki fara frekara út í
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málið að þessu sinni, þvi að eg býst
við, að nefnd verði skipuð í þvf, enda
finst mér h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) hafa
rætt það full-rækilega trá sjónarmiði
fylgjenda þess. Þó skal eg géta þess,
að þar sem h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
gat um viss atriði snertandi mál þetta,
sem ekki eru tekin upp í frumv., en
sem stjórnin þó mundi vera tilleiðanleg
til að ganga að, eg get þess, segi eg,
til þess að fyrirbyggja misskilning, að
hann hntði ekki þar við að styðjast
neina yfirlýsing frá mér. (Guðlaugur
Guðmundsson'. Það er rétt).
Jón Jónsson, þm. A. Sk.: Eg hygg,
að öll háttv. deild sé samdóma um, að
þetta mál sé harla þýðingarmikið og
þess vert, að það sé íhugað sem rækilegast, og þvi þurfi um fram alt, að
halda á ró og stillingu við alla meðferð
málsins.
Að öðru leyti er eg saradóma h. þra.
V.-Sk. (Guðl. G.) um það, að fæstir
muni geta felt sig við trumv. óbreytt
eins og það kom frá háttv. efri deild.
Vil eg því leyfa mér að stinga upp á
7 manna ueínd í máiinu.
ATKVGR.: Þegar til atkvæðagreiðslunnar kom, gat forseti þess, að komið
hefði ósk um, að viðhafa nafnakall um
það, hvort setja skuli nefnd í málið
frá þessum þingmönnum:
Kleraens Jónssyni, Sigurði Gunnarssyni, Pétri Jónssyni, Guðjóni Guðlaugssyni, Sighvati Árnasyni, Þórði Guðmundssyni og Þorláki Guðmundssyni.
Enn fremur kom fram ósk um að
viðhata nafnakall við allar atkvæðagreiðslur um stjórnarskráfmálið frá
þessum þingmönnum:
Guðlaugi Guðmundssyni, Skúla Thoroddsen, Jóni Jenssyni, Jens Pálssyni,
Þórði Thoroddsen, Valtý Guðmundssyni
og Birni Sigfússyni.
Forseti bar þá upp uppástunguna
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um að setja nefnd i málið, og var hún
feld með 11 : 11 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli og sögðu
jd:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundssou, Klemens Jónsson,
Halldór Danfelsson, Eirfkur Gislason,
Jens Pálsson,
Guðj. Guðlaugsson,
Jón Jensson,
J. J., þm. Eyf.
J. J., þm. A.-Sk., Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Jón Þórarinsson,
Olafur Briem,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen, Tryggvi Gnnnarss.,
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.
Landshöfðingi-. Eg verð að líta svo
á þessa atkvæðagreiðslu h. deildar, að
henni getist svo vel að frumv. h. e. d.,
að hún finni ekki ástæðu til að breyta
þvi, eða að henni þyki það að minsta
kosti svo úr garði gjört, að það þurfi
ekki við nema lítilfjörlegra breytinga,
sem hægt sé að gjöra án þess nefnd
sé skipuð í málið.
Ef þessi ályktun
m!n er rétt, þá get eg vel fallist á
skoðun h. deildar; því eins og frumv.
er nú úr garði gjört, verð eg að álíta,
að það sé aðgengilegt bæði fyrir þing
og stjórn; en þess er að gæta, að það
er nauðsynlegt skilyrði fyrir góðum afdrifum þessa máls, að það geti verið
aðgengilegt, eigisfður fyrirstjórn en þing.
Eg get því ekki verið samdóma h. þm.
A.-Sk. (J. J.) og h. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) um það, að frumv. það, sem hér
liggur nú fyrir, sé svo, að h. neðri d.
geti ekki samþykt það óbreytt.
Eg hefi alt af, sfðan eg fór að hat'a
afskifti af þingmálum, fundið til þess,
hve nauðsynlegt það væri, að vér
fengjum sérstakan ráðgjafa, er mætti á
þingi.
Reyndar eru það fieiri atriði,
sem eg mundi telja æskilegt, að breytt
yrði i stjórnarfarinu, svo sern það, að
ráðgjafi íslands ætti ekki setu i rikis-
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ráðÍDU. En eftir að fengin er vitneskja
um það, að ekki er frana á slfkt farandi nú, þá er ekki heldur til neins
að vera að reyna það, heldur halda
sér að eins við, að reyna að fá það,
sem unt er og mestu varðar: sérstakan
Islandsráðgjafa. Það er vant að vera
svo tyrir öllura skynsamlega hugsandi
mönnum, að þegar þeir geta ekki tengið
alt, sem þeir óska, en þó nokkuð, þá
taka þeir heldur hið minna en ekki
neitt.
Það eru helzt börn, sem fara
svo að, að þegar þeim er neitað um
eitthvað, sem þau vilja fá, en boðið
annað í staðinn, þá segja þau: Fái eg
ekki það sem eg bað um, þá vil eg
ekki neitt; og fara svo burt með fýlu.
Það er til islenzkur málsháttur, sem
segir, að betri sé hálfur hleifur en enginn, og er það óefað praktiskt að hafa
hann fyrir augum i þessu máli eins og
í öðrum.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) gat þess,
að einhver samtök mundu vera um að
setja ekki neínd i raálið, og að fella
málið frá 2. umræðu.
H. þm. V.-Sk.
(Guðl. G.) heflr nú getið rétt til, að þvi
er nefndarkosninguna snertir, hitt á
eftir að sýna sig, og vona eg eftir að
spá h. þm. V.-Sk. (Guðl G.) rætist þar
ekki, því að eg álít, r.ð það væri mjög
illa ráðið, ef þessi h. þingd. feldi málið
umræðulitið frá 2. umræðu, og neitaði
að ræða það frekara.
Þvi verður þó ekki neitað, að stjórnarskrármálið hefir verið á dagskrá nú
siðustu 15 árin, og það efst á blaði
allra mála. Það má sjálfsagt fullyrða,
að það hafi verið rætt á hverjum þingmálafundi og á hverjum kjörfundi þessi
ár, og að skoðanir þingmannaefnanna
á þessu máli hafi oft ráðið kosningarúrslitunum.
Það má undarlegt heita, et þetta mál
er nú alt í einu orðið svo ómerkilegt,
Alþ.tið. B. 1899.
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að ekki sé eyðandi orðura að þvi, þvi
að ef frumv. er felt nú, þá álit eg, að
öllum uraræðum um stjórnarskrármálið
hljóti að vera lokið á þessu þingi. —
Það væru ekki heldur kurteisar aðfarir
gagnvart h. efri d., að fella frumv. nú
þegar; það bæri vott um það, að þessi
h. deild teldi það svo illa úr garði gert,
að ekki væri orðum að því eyðandi.
Hvernig sem eg lit á málið, trúi eg
því ekki enn, að spá h. þm. V.-Sk
(Guðl. G.) geti ræzt, sú spá, að þessi
h. deild felli frumv. frá 2. umr.
Eg vil, áður en eg sezt niður, taka
eitt atriði fram. Það hefir borist utan
að mér, að eg sé með sjálfum mér frv.
þessu mótfallinn, og það hafa komið
fram aðdróttanir að mér bæði munnlega og á prenti um það, að eg rói að
þvi öllum árum, að málið komist ekki
fram. Eg skal nota þetta tækifæri til
að lýsa yfir þvi, að allar slfkar getsakir og aðdróttanir eru ástæðulausar og
tilbæfulausar.
Eg veit heldur ekki,
hvað mér ætti að ganga til að vera
máli þessu mótfallinn, þvi að máske
hefir enginn fremur en eg haft tækifæri til að finna til þess, hversu óhagkvæmt hið núveranda stjórnarfyrirkomulag er einmitt i því atriði, sem hér i
frumv. er gjört ráð fyrir að laga.
Einar Jónsson: Eg fæ ekki betur
séð, en að þessi deild hafi ástæðu til að
álíta, að h. Ed. hafi farið svo langt i
frumv. sínu, sem hún taldi gjörlegt, til
þess að von væri um, að fá samþykki
stjórnarinnar. Astæður fyrir þvi, að eg
þykist hafa rétt til að álykta þannig,
eru þessar: I fyrsta lagi hlaut h. Ed.
að vera það kunnugt, að Nd. mundi
ekki samþykkja frumv. um breytingu
á stjórnarskipunarlögunum, er færi fram
á minna en frumv. það, sem samþykt
var í Ed. 1897. H. Ed. mátti því ganga
út frá því sem sjálfsögðu, að hvað sem
12 (31. ágúst).
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dregið yrði úr kröfum þess trv., það
mundi ekki verða samþykt hér i þessari deild.
í öðru lagi dreg eg þá ályktun, að í
frumv. sé farið svo laugt, sem h. Ed.
sá sér fært, af þvi, að hæstv. landsh.
kom með breyt.till. sem drógu úr þeim
ákvæðum, sem nú eru í frumv., breyt.till. sem benda ótviræðlega á það, að
hæstv. landsh. álitur, að h. Ed. bafi
heldur farið fram yfir það, sem vist sé
að stjórnin muni samþykkja, en hitt.
Þó geug eg út frá þvi, að h. Ed. hafi
tekið svo til greina bendingar hæstv.
landsh., að hún þykist hafa nokkurn
veginn vissu fyrir, að frumv. það, sem
nú liggur fyrir, muni verða staðfest.
Þriðju ástæðuna fyrir þvi að h. Ed.
hafi farið svo langt, sem hún treysti
sér, tel eg fólgna i ráðgjafabréfinu frá
26. mai i ár, þar sem það er tekið berlega fram, að viss atriði i frumv. þingsins 1897 mundu hafa gjört staðfesting
þess ómögulega, og það má ætla, að
staðfestingin sé jafn ómöguleg nú, ef
þessi atriði eru tekin upp i frumv.,
eins og hún var i vor.
Hæstv. landsh. benti á, að þótt frv.
væri felt frá nefnd, þá væri ekki með
því sagt að það yrði felt frá 2. umr;
það gæti verið að deildin áliti frumv.
8vo úr garði giört, að það þyrfti annaðhvort engra breytinga við, eða þá
svo litilfjörlegra breytinga, að ekki
þyrfti nefnd til að koma þeim á. Eg
veit ekki, á hverju hæstv. landsh. byggir þessa skoðun sina; það getur reyndar verið að það komi fram, að hún sé
rétt, og að h. deild sé fullánægð með
þetta frumv., en þó hefi eg ekki fulla
ástæðu til að imynda mér, að svo. geti
verið.
Þótt eg nú búist við að h. Ed. hafi
gengið svo langt, sem hún sá sér fært
i þessu máli, þá væri mér eigi að síður forvitni á að fá að heyra, hvort
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nokkur von muni vera um, að hægt
muni að fá nokkrar verulegar breytingar á frumv. því, sem hér liggur nú
fyrir, því að svo stöddu álit eg, að ekki
sé nein vissa og jafnvel eigi likur til,
að vér eigum kost á öðrum eða meiri
breytingum á stjórnarfari voru en þeim,
sem frumv. gerir ráð fyrir. En því
hefir verið haldið ftam, að á þessu
þingi ætti ekki að samþykkja annað
en það. sem talið er víst, að stjórnin
gangi að. Frumv. h. Ed. frá siðasta
þingi hefir verið rætt út um land og lagt
fyrir þingmálafundi, og eg veit eigi
betur, en að það sem það fór fram á,
hafi verið talið hið minsta, sem gangandi væri að i breyting á stjórnarskrá
vorri. Það er þvi ekki hægt að segja,
að þótt sumir þingmálafundir hafi viljað láta aðhyllast það frumv., að h. þm.
hafi einu sinni þá þingmálafundi við
að styðjast, ef þeir greiða atkvæði með
þessu frumv. Það er þvi nauðsynlegt
að fá að vita, hvort hægt muni að
koma fram eiuhverjum þeim efnisbreytingum á þessu frumv., sem stjórnin
mundi vilja aðhyllast. Eg leyfi mér
því að beina þeirri spurningu að hæstv.
landsh., hvort nokkur von sé til að
stjórnin muni vilja aðhyllast nokkrar
frekari breytingar á hinni núgildandi
stjórnarskrá en frumv. h. Ed. fer fram
á. Skal eg þar til nefna, hvort von
muni til, að stjóruin muni vilja aðhyllast það, að þjóðkjörnum þingmönnum
sé fjölgað í Ed. — eg nefni þetta af
þvi, að það stendur í svo nánu sambandi við stjórnarskrárbreytinguna, og
at því að eg álit, að þótt það máske
yrði fáanlegt, að ekki þyrftu að mæta
í sameinuðu þingi */s þingmanna úr
hvorri deild, til þess að fundur yrði
lögmætur, þá er þó ekki full trygging
fengin fyrir því, að stjórnin geti ekki
eytt málum fyrir oss á þingi, á meðan
Ed. er svo skipuð sem hún er nú. Eg
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get að vlsu hugsað mér, að það gæti
komið til greina, að taka upp það ákvæði, að ekki þyrfti að mæta nema
helmingur þeirrar deildar á fundi til
þess að fundur væri lögmætur, þó svo,
að »/s allra þingraanna væru samt á
fundi. En þótt svo væri, þá væri eigi
með því loku skotið fyrir það, að eigi
væri hægt að svæfa fjárlögin í þinginu; það væri þvi hyggilegra, að Ed.
væri þannig skipuð, að þjóðkjörnir þm.
væru jafnan í meiri hluta. Eg vil því
enn ftreka þá spurning mina til hæstv.
landsh., hvort nokkur von muni um
staðfesting konungs á máli þessu, ef
nokkur efnisbreyting er gjörð á frumv.
því, sem nú liggur fyrir, og sérstaklega
fýsir mig að vita það, hvort stjórnin
mundi ganga að því, ef þingið færi
fram á það, að 8 eða 9 þjóðkjörnir
þingmenn skyldu eiga sæti í Ed.
Landshöfðingi-. Eg verð að lýsa því
yfir, að eg er alls ekki undir það búinn, að segja afdráttarlaust, hverjar
breytingar aðrar á stjórnarskránni, en
þær, sem teknar eru fram í þessu frv.,
geti öðlast staðfesting hans hátignar
konungsins. Það er erfitt að segja um
það fyrir fram, en eg álít ei vonlaust
um, að þær breytingar á stjórnarskránni, sem stjórnin álítur að korai
ekki f bága við pólitiskt samband íslands og Danmerkur, gætu fengizt, með
viðaukum við frumv. þetta; en eg vil
eigi fullyrða neitt um sjálfa þá breytingu, er háttv. þm. N.-Múl. (E. J.) talaði um. Eftir stjórnarskránni má með
einföldum lögum breyta tölu þm. t. a.
ra. þannig, að þeir yrðu 32 éöa 33
þjóðkjörnir og þar af sætu 8 eða 9 í
Ed. Sé þessi fjölgun álitin nauðsynlegt
skilyrði fyrir þvf, að frumv. þetta sé
samþykt, þá má semja lög um það atriði, og tjölga þm. t. a. m. á þann hátt,
er eg nefndi áðan. Reyndar álft eg
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þessa fjölgun þjóðkjörinna þm. ekkert
keppikefli, þvi það hefir sýnt sig i
reyndinni, að þegar ura velferðarmál
þjóðarinnar er að ræða, hafa hinir konungkjörnu þm. haft eins skiftar skoðanir og hinir þjóðkjörnu, og virðist
fjölgunin þess vegna óþörf; en að
blanda þessu atriði inn f stjórnskipunarlögin, finst mér óþarft, þegar hægt
er að breyta því með einföldum lögum.
Valtýr Guðmundsson:
Það kemur
vfst öllum saman um, að þetta mál sé
þýðingarmikið fvrir land og þjóð. —
Hins vegar býst eg við, að skoðanir
manna verði mjög skiftar um málið;
en aðallega virðist tvent vaka fyrir
mönnum, aonaðhvort að taka málið til
umræðu og gjöra á því nauðsynlegar
breytingar, sem að mínu áliti þyrftu ei
að vera svo stórvægilegar, að eigi mætti
gjöra þær með einföldu breytingaratkvæði, eða þá raenn hugsa sér að
fella málið þegar 1 stað. Eg á nú bágt
með að trúa þvf, einkum þegar engin
mótmæli hafa komið fram, að menn
vilji fella málið umræðulaust. Mér finst
rétt, að vér fáum að heyra mótmæli
manna gegn því, eins og það liggur fýrir.
Þar að auki væri æskilegt að heyra
hjá mótstöðumönnum þessa frumvarps,
hverjar kröfur þeir vilja gjöra, að þvl
er snertir breytingar á frumv.
H. þm. N.-Múl. (E. J.) kvaðst hafa
búist við, að h. efri deild bygði á frv.
frá 1897, en í þessu frumv. væri mikið
dregið úr því, sem væri í frv. trá 1897.
H. efri deild gekk 1897 svo langt, sem
hún áleit að hægt væri að gera sér
von ura, að stjórnin mundi staðfesta,
en ráðgjafinn hefir lýst því yfir, að
það frumv. væri í sumum atriðum óaðgengilegt, og hefir hann bent á 2 slfk
atriði; enn fremur var ýmislegt óheppilega orðað í því frurav., t. a. m. í 1.
gr. (2. gr. stjórnarskr.) stóð »stjórnar12*
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atörf«, en því hefir verið breytt og hann vantar til viðtals, gerir það að
sett i staöinn »ráðgjafa-embætti«.
En verkum, að þingið er i sifeldri óvissu,
þetta er að eins orðabreyting, því al- jafnvel um smá atriði, og eins og eg
þingi 1897 meinti aldrei annað með tók ftam áðan, eru það oft að eins
orðinu »stjórnarstörf« en »ráðgfafaera- orðabreytingar, sem tefja fyrir málunbætti«. Þannig er það oft, að þótt um og hindra, að frumv. þingsins nái
stjórnin sé samþykk þinginu um aðal- staðfesting, en þær mætti auðveldlega
grundvöllinn, þá geta verið ýms auka- laga, ef ráðgjafinn væri sjálfur viðatriði og orðatiltæki, sem hún álitur staddur.
Þegar eg nú reyni að setja mig inn
óheppileg.
Sama máli er að gegna með breyt- i hugsanir mótstöðumanna minna, þá
inguna á 2. gr, með henni er alþingi verða þessar spurningar fyrir mér:
trygður réttur til að kæra ráðgiafann hvaða kröfur gera þeir og hvaða vonfyrir embættisrekstur nans, og annað ir gera þeir sér um að fá þessar kröfvar það ekki, sem ætlast var til með ur uppfyltar? Stjórnin hefir neitað að
ákvæðunum í frumv. 1897, þó þar væri leggja frumv. fyrir þingið, en hún hefir
þó svarað oss svo, að vér vitum hvað
komist öðru vísi að orði.
Um 61. gr. er það að segja, að ráð- hún vill veita oss. Eigum vér þá ekki
gjafinn álitur, að hún sé beinlínis óskyn- nákvæmlega að ihuga, hvort ekki sé
samlega orðuð eins og hún er, enda mögulegt, að láta sér það nægja.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
hafi það orðið fyrir vangá eina, að hún
er svo orðuð. En greininni mætti sjálf- um þetta mál, að minsta kosti ekki fyr
sagt breyta á margan hátt, svo að en eg heyri mótmæli, en ef þau ekki
stjórnin gæti álitið innihald hennar koma, þá er hætt við, að það veki
skynsamlegt, þó ekki væri beinlínis úlfúð, ef málið er felt svona þegjandi,
tekið upp það ákvæði, sera stóð i frv. og gæti það orðið til mikils hnekkis
Að ástandið sé
mínu 1897 og nú í frumv. h. efri d. fyrir starf þingsins.
Yfir höfuð að tala heimtar ráðgjafinn ófært, eins og það er nú, ber vist öllalls ekki, að frumv. þurfi að vera ó- um saman um, og þegar hægt er að fá
breytt til þess að ná staðfestingu; verulegar umbætur á því, þá finst mér
breytingarnar raega að eins ekki fara menn ættu að taka þeim bótum, sem í
út fyrir þann grundvöll, sem kemur boði eru. Ef málið er felt frá 2. umr.,
fram í frumv. mínu.
mun 8tjórnin líta svo á, sem þingið vilji
H. þm. N.-Múl. (E. J.) tók það frara, als ekki semja, og snýr þá ef til vill
að ekki væri hægt að segja ura, hvort við oss bakinu.
frumv. yrði staðfest, ef nokkrar breytEg minnist þess, hve harðorðir menn
ingar yrðu gerðar á þvi. Það er satt, voru oft hér fyrrum á þingi um stjórnað engin vissa er fyrir þvi, meðan ráð- ina, hve ósvífið það væri að virða oss
gjafinn ekki situr á þingi. En slík vissa ekki viðtals i stjórnarskrármálinu. —
fæst aldrei um nokkurt mál, sem breyt- Það virðist þvi nokkuð kynlegt, þegar
ingar eru gerðar á á þingi, og vilja stjórnin loks hefir fengist til viðtals og
menn þó liklega ekki hætta öllum lög- býðst til að semja við oss, að vér þá
gjafarstörfum fyrir því. En þettá bend- snúum við blaðinu og segjum: nei, nú
ir ljóst á það, hver þörf er á, að ráð- viljum vér ekki semja við þig, nú beitgjafinn sitji á þingi; einmitt það, að um vér þig sama bragðinu aftur, sem
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088 þótti verst áður trá þinni hálfu. öðrum, að hann sé sjálfsagður forgönguEn skyldi það ekki koma sjálfum oss maður þjóðarinnar. Og þó að eg hefði
fremur f koll en stjórninni?
sérstakan augastað á einhverjum, þá
Einar Jónsson: H. þm. Vestm. (V. er ekki vfst að hann yrði ráðgjafl. —
G.) óskar eftir, að eg gjöri grein fyrir Þetta, aö ráðgjafinn mætí á þinginu og
atkvæði rainu, og eg skal gjarna fyrir taki þar þátt f störfunum, er i minura
mitt leyti taka fram, hvers vegna eg augum aðal-atriðið í þessu flrumv., og
muni greiða atkvæði á móti þessu frv. því um lftið annaðaðræða, þvf ábyrgð
Það er þá fyrst og ftemst af þeirri á hans gjöri eg ekki svo mikið úr. í
stæðu, að eg er ekki ánægður með inni
þvf efni mundi mest komið undir hinni
hald þess.
Eg verð að álRa, að ekki siðferðislegu ábyrgð, og hún fer eftir
sé jafn-mikið varið i setu ráðgjafans á þvi, hvernig maður hann er. Þegar
þingi, sem þeir vilja halda fram, sem svo þess er gætt, að hann á sæti i
þessu frumv. fylgja, og að efasamt sé, rfkisráðinu, þá hefí eg þá skoðun, að
hvort mikið sé unnið frá því, sem er, hann muni fylgja lfkum skoðunum og
þótt hann sé hér lítinn tima af árinu ríkisráðið í lagasetning og stjórn. Og
það hefi eg fyrir satt, að ef ráðaneytisannaðhvort ár.
Þvf heflr að vísu verið haldið fraro, skifii yrðu, þá mundi hann einnig verða
að ráðgjafinn mundi geta haft svo mik- að víkja, enda þótt Islendingar væru
ið að segja á þinginu, að hann hefði mjög ánægðir með hann. Auðvitað má
þingið i hendi sér.
En eg get, fyrir ! segja sem svo, að þó ráðaneytisskifti
mitt leyti, ekki verið eins hræddur við yrðu, þá mundi hann tekinn aftur i hið
það, eins og þeir sem því hafa haldið nýa ráðaneyti, ef ekkert væri að honfram, en eigi að síður verð eg að álíta, um að finna sem Islands ráðgjafa, en
að hann mundi þó hafa meira að segja það er þó alfs eigi áreiðanlegt, þar sem
á þvi, en fulltrúi hans heflr nú.
Og hann einnig er ráðgjafi í sameif inlegum
þá verður undir því komið, hvernig málum. Það mundi mestu ráða, hvaða
maður hann verður, hvort þau áhrif álit sá hefði á bonum, er ráðaneytið
Og þai sem hann yrði búverða til góðs eða ekki
Þegar vér myndaði.
hefðum góðan mann og mikilhæfan fyr- settur i Danmörku, er mjög hætt við
ir ráðgjafa, yrðu hin auknu áhrif hans þvf, að hann mundi fylgja þvl stjórntil góðs.
Þegar hann væri að eins arfari, sem þar er ráðandi, svo við
meðal maður, eins og oftara mundi, þá yrðum i sömu vandræðunum sem áður,
yrði alt likt og nú er. En væri hann íneð að fá samþykt lög, sem að einviðsjáll maður og slægur stjórnvitring- hverju leyti væru frábrugðin dönskura
ur, þá yrðu hin auknu áhrif hans til lögum. Hann mundi varla vikja raikið
ills og þingið ver sett en áður. Ættum frá þeirri stefnu, sem ráðandi væri i
vér vfst, að hann væii ætíð mjög mikil- ríkisráðinu, og frumv. þvi gjöra minna
hæfur raaður, þá væri ekkert ura að til þess að styrkja sjáltstjórn vor? en
gjöra. En eg gjöri ráð fyrir, að hann margur hyggur. Það er að vísu tafað
yrði upp og ofan, eins og við hinir, með um, að þingið raundi hafa áhrif á hann
sinum göllutn og sinum kostum.
Og og það getur nú verið að nokkru. —
þegar eg lit yfir íslendinga, sem mér En þar sern hann ætti hér svo litla
eru kunnir, og til greina gætu koraið dvöl, mundu þau verða minni en ætlað
við ráðgjafavalið, þá kemur mér eng- er. Hann mundi standast þau áhrif, ef
inn í hug, sem skari svo langt fram úr hann vildi svo. Það er að vísu rétt,
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að með því að ráðgjafinn ma'tir hér,
þá þuifum við ekki að biða eins lengi
eftir að fá annað hvort já eða nei við
ýms tækifæri, og gæti það að vísu
verið kostur, en það hljóta lika að koma
fyrir ýms tilfelli, sem hann ekki gæti
gefið skýrt svar upp á, fyr en hann
vi^si vilja ríkisráðsins.
Eg verð því að álita, að það sé enginn stórhagur, þó við fáum ráðgjafann
á þing. Það getur orðið hagur en getur líka stundum orðið til skaða, og eg
vil heldur fyrirbyggja það, sem gæti
orðið til skaða.
Þess vegna get eg
ekki að svo stöddu gefið frv. atkvæði
mitt, ef ekki eru jafnframt einhverjar
meiri tryggingar fyrir sjálfsforræði voru
en þetta frv. hefir að geyma. Þetta
vildi eg minnast á viðvikjandi hinni
efnislegn blið málsins. Að visu er eg
eigi fráhverfur aðalstefnu frv., en mér
þykir það, eins og það er, til svo lítilla bóta, að eg óska ekki að það komist út úr þinginu að þessu sinni. Eins
og eg tók fram i fyrn ræðu minni, þá
hefir þvi verið haldið fram, að á þessu
þingi dygði ekki að samþykkja annað
en það, sem vissa væri fyrir að stjórnin mundi samþykkja, og á þeim grundvelli hefír verið unnið hingað til og
það virðist rétt, eins og á stendur.
En þá er að líta á hvern framgang
þetta mál mundi nú eiga hjá þjóðinni,
ef því væri skotið undir nýar kosningar og aukaþing, eins og það liggur
nú fyrir eða litið sera ekkert breytt að
efniuu. Ef vér þá lítum á þingmálafundina i vor, þá er stefna sú, sem frv.
fylgir, enn þá í minni hluta hjá þjóðinni.
Og meðan svo er, virðist mér ekki vert
að knýja það áfram til aukaþings nú
þegar, heldur lofa stefnunni að ryðja
sér betur til rúms.
Islenzka þjóðin er vanaföst, ognokkuð tortryggin, ekki sizt þegar um sambandið við Danmörku er að ræða. Hún
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er þessvegna, eins og eðiilegt er, sein
til að breyta þeirri stefnu, sem hingað
til hefir verið fylgt i þessu máli. Það
hefir verið áhugamál beztu raanna þjóðarinnar að fá innlenda stjórn, og hefir
verið haldið fram sérstöku stjórnarfyrirkomulagi i þá átt, sem búið er
að fá festu í hugsun manna og sera
þeir geta eigi svo fljótt vikið frá. Það
mun nú auðvitað lika vaka fyrir þeim
mönnura, sem þessu frv. fylgja, að fá
gert stjórnina innlenda, en þeir vilja fara
annan veg til þess, fá það smátt og
smátt, sem hinir hafa óskað að fá í einu.
Þegar svo byrjað er að breyta að
eins einstökum atriðum í áttina, i von
um að geta síðar bætt við, þá er eðlilegt að menn spyrji: Er þetta í rauninni spor í áttina? Og eins eðlilegt er
það, að orðið geti skittar skoðanir um,
hvort þetta frv. sé svo verulegt spor í
áttina, að vert sé að stíga það. Hinir
h. fýlgjendur þ. frv. verða að vorkenna
þjóðinni, þó hún sé sein að átta sig á,
hvort þetta sé þvilikt spor.
Málið hefir nú reyndar verið rætt
síðan 1897, og eg verð að álfta, að
það hafi engin vanþörf verið á, að fella
það þá, til þess að það yrði rætt i
þessi 2 ár En þó er það ekki enn búið að vinna meiri hluta þjóðarinnar með
sér. Eg verð reyndar að játa það, að
málið hefir verið rætt svo óheppilega,
að sannleiksatriðin hafa ekki getað
fengið að njóta sín, heldur hefir alt of
miklu persónulegu verið blandað inn í
það, alls konar illmælum og getsökum
frá beggja flokka hálfu, og engu síður
frá þeim, sem þessu frumv. eru fylgjaudi, en hinum, en slíkt er ævinlega
óheppilegt og til ills eins og tefur mjög
framgang hvers máls. Mönnum eru
vel kunnar þær getsakir, en vilji menn
fá yfirlit yfir þær, þá var Isafold svo
góð í vetur einu sinni að safna getsökum beggja fiokkanna saman í eina
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grein raeð yfirskriftinni »Hvatirnar«.
Því er miður, að hingað til hetír verið alt of mikill æsingur í umræðum
um þetta mál, og erþað illa farið Það
má nærri heita svo, að naumast sé enn
byrjaðar verulega rólegar umræður um
það, og veitir líklega ekki af að nota
næstu 2 árin til þess að ræða það með
stillingu. Það er raikill munur á þeim
umræðum, sem fram fóru um stjórnarmál vort undir forustu Jóns Sigurðssonar, og þeim, sem fram hafa farið síðan 1897. Þegar til dæmis að taka,
stúdentar við Khafnar háskólalétu uppi
álit sitt í þessu máli sfðastl. missiri, þá
er kastað i þá hnútum með fyrirlitningu. En Jóni Sigurðssyni þótti engin
minkun að því, að lofa þeim að tala með
og taka tillit til orða þeirra, eins og
annara, því að svo hafa þeir verið
mentaðir menn og svo velviljaðir ættjörð sinni, að ekki á við að fyrirlíta
þá.
Það er nú min sanntæring, að gangi
þetta frv. i gegn á þessu þingi, þá sé
naumast að búast við friði og spekt við
kosningar til aukaþings, eftir undirtektum þingmálafundanna i vor að dæma
(Valtýr Guðmundsson: En ef það verður felt?), heldur fiokkadráttum og æsingum, og þykist eg fullviss um það, að
það muni eigi geta fengið nægilegt
fylgi á aukaþingi strax að sumri, til
þess að verða samþykt þar. Og þá álit eg ekki rétt, að kosta fé til aukaþings með það sem aðalmál. Eg álít
yfir höfuð alls ekki rétt, að leggja
stjórnarskrárbreytingu, þótt hún fengi
litinn meirihluta með sér á þinginu,
undir atkvæði þjóðarinnar, með aukaþingskostnaði, fyr en víst er, að meiri
hluti hennar sé breytingunni fylgjandi.
Þetta ræður minu atkvæði um málið, og er þá aðeins undir þvi komið,
hvenær eg gef það. En ef málið er
til dauða dæmt hvort sem er, þá veit
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eg ekki, hvort nokkuð þýðir að draga
það. Það er lfkast þvi, að sigla með
lík i lestinni.
Guðjón Guðlaugsson: Eg er i stórum efa um, hvort eg á að taka til máls
eða eigi, en álit þó réttara að gera
grein fyrir atkvæði mínu, einkum þar
sem eg hefi sjaldan tekið til máls í
þessu máli, og með því mér virðist æði
raikið gjört til þess að sverta nú þegar þá þingmenn, sem likur eru til að
greiði atkvæði um málið eins og eg hefi
ákvarðað mig til að gjöra.
H. þm. V. Sk. (G. G.) lagði spurningar fyrir hæstv. landsh., og var sú
fyrsta þess efnis, hvort þingið með
því að samþykkja þetta frv. gæti orðið þess valdandi, að sjáifstæði landsins og landsréttindi rýrnuðu. Jeg held
nú að fæstir hafi staðið i þeirri meiningu, að þingið í raun og veru slepti
nokkuru af landsréttindum vorum, þótt
frv. þetta yrði samþykt, en á hina
hliðina verður að gæta þess, að það
getur orðið sitt hvað, dómur sjálfra vor
í þvi efni eða skoðun stjórnarinnar i
framtíðinni. Og það varðar oss, sera
erum minni máttar, langmestu, að við
ekki gefum stjórninni nokkurt tækifæri til þess, að líta svo á, sem við
höfum veikt rétt vorn gegn stjórnarbótakröfum vorum siðarmeir. Og því
verð eg að halda fram, að þegar ræða
er um kröfur í mikilsverðu rnáli, þá
sé það óviðfeldin og skökk aðferð, að
ganga fram hjá þýðingarmestu atriðunum, og það þeim atriðum, sem vér
þykjumst eiga lagalega heimting á, og
sem hljóta að skoðast grundvallaratriði
málsins, sem alt annað verður að byggjast á. Með þeirri aðferð getur raaður
ávalt búist við, að sá, sem kröfurnar
eru gjörðar til, líti svo á siðar, að það,
sem þannig er hlaupið fram hjá, fái
um leið þegjandi samþykki til þess
að standa óbreytt um óákveðinn tima
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og þegjandi samþykki hefir sitt gildi
eins í þessu máli sem öðrum. Önnur
spurning hans virtist mér sú, hvort
stjórnin hefði meiri rétt eftir en áður
til þess, að bera sérmál íslands upp i
ríkisráðinu, og hefir hæstv. landsh.
einnig svarað þvi á þá leið, að hann
áliti það ekki vera, og er eg honum
að því leyti þakklátur fyrir það, að
eg lft svo á, sem það sé hans sjálfs
sannfæring, að sú aðferð stjórnarinnar
sé og verði ávalt óréttlát gagnvart oss.
En úr þvf stjórnin heldur því fram nú,
að þessi aðferð sé sjálfsögð og i alla
staði lögleg, þá eru litlar eða engar
likur til þess, að hún sleppi þeirri skoðun, eftir að búið er að gera þær breytingar, sem eftir hennar eigin orðum
verða að vera og eru bygðar á þess
um grundvelli, sem hún segir réttari,
en sem vér álitum ólöglegan og óheppilegan.
Landsh. svaraði ennfremur neitandi
þeirri spurningu, hvort fólksþingið gæti
ákært ráðgjafann í sérmálunum, og
mundi eg skoða það svar nokkurs vert,
einkum ef það hefði komið af vörum
ráðgjafans sjálfs, en mér finst það ekki
koma vel heim við ráðgjaíabréfið frá
26. mai þ. á., viðvikjandi breytingu Ed.
á 2. gr. þessa frumv. 1897.
Stjórnin
setur það út á orðun Ed., að með henni
sé útilokað annað ákæruvald en alþingi og konungur, nefnil. aðrikisþingið sé útilokað frá þvi, að geta komið
ábyrgð fram á hendur ráðgjafa íslands.
En nú vita allir, að stjórnarskrá vor
nær að eins til hinna sérstöku inála, og
að frumv. þetta gat heldur ekki náð
lengra, og ennfremur, að ekki gat komið til nokkurra mála, að alþingi hefti
rétt rikisþingsins, gagnv. hinum sameiginlegu málum Islands og Danmerkur; þá finst mér liggja nær, að skilja
orð ráðgjafabréfsins svo, að með þvf að
orða greinina, eins og hún er nú, þá
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hafi rikisþingið, i það minsta eftirskoðun núverandi stjórnar, rétt til þesS að
koma ábyrgð fram á hendur ráðgjafanum, einnig i sérmálum vorum.
En þó svo væri, að ákæruvald ríkisþingsins gæti ekki náð nema til
sameiginlegu málanna, þó að frumv.
þetta yrði að lögura, þá hygg eg, að
eins og manni má vera sama, hvaðan
gott kemur, eins megi oss vera saraa,
hvaðan ilt kemur, ef rikisþingið gæti
orðið þess valdandi, að ráðgjafi vor
yrði að víkja úr sessi, þrátt fyrir
það, þótt vér ynnum honum fyrír
drengilega frammistöðu, þá kæmi oss
það sannarlega fyrir eitt, af hvaða ástæðum vér mistum hann.
Skaðinn
yrði hinn sami.
H. þm, V.-Sk. (Guðl. G.) nefndi ýras
atriði, sem bæta mætti með frumv., og
i sama streng tók h. þm. Vestm. (V.
G.), eu eg get ekki lagt mikinn trúnað
á slík orð einstakra manna, þar sem
stjórnin hefir sýnt, að hún gefur ekki
kost á neinu öðru en hér liggur fyrir
í frumv., og tæplega þvi.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) stakk upp á
þeirri breyt.till. á 61. gr., að stjórnin
væri skyld að leysa upp þingið, ef */*
í Nd. samþyktu breytinguna, en mér er
óraögulegt að sjá, hvaða ástæðu stjórnin hefði til að ganga inn á það, þegar
hún ekki vildi ganga inn áákvæði Ed.
1897: Eg held lika, að þá mætti 61.
gr. eins vel standa óhögguð, þvi eg ber
ekki neinn kviðboga fyrir þvi, að ef
um stjórnarskrárbreyting er að ræða,
þá muni hægt að ná s/< Nd. með henni,
svo að stjórnin mætti til að leysa upp
þingið, nema að eins þegar eins stendur á og nú, að stjórnin er öðrumegin
og fær um helming þingsins til þess
að vera sin megin, en þá á stjórnin
lika að leysa upp þingið, og boða til
nýrra kosninga samkvæmt frurav., svo
að niðurstaðan yrði sem oftast súsama
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og þó greinin væri óbreytt, og það
mundi stjórnin sjá, og því alls ekki
ganga inu á Þessa breytingu.
Stjórnin tekur beint frara, að hún
vilji verða laus við ákvæði 61. gr., til
þess að losna við það, sem hún kallar
undirróður og æsingar, en sem auðvitað væri oftast ekki annað en einbeittur vilji og alvarlegar kröfur þjóðarinnar um endurbætur á stjórnarfarinu.
Ef nú stjórnin vill fá þetta svæfingarmeðal — afnám 61. gr. — til þess að
geta þagað málið i hel á hinum alvörulausu tímum, þá mundi hún því siður
vilja sleppa þvi, þegar henni lægi mest
á. Þegar hún hefði að striða gegn eindregnum vilja og einurð þings ogþjóðar.
Þá var það eitt atrjði hjá h. þm. V,Sk. (Guðl. G.), og sem hann áleit mikið fengið með, og það var, að vér byggjum svo um hnútana, að þingið hefði
fjárveitingavaldið ævinlega í hendi sér,
og gæti þvingað stjórnina í því efni.
Eg lít nú svo á, að ekki sé mikil ástæða til fyrir oss, að breyta til J þvi
atriði, sem nálega allir eru ánægðir
með, en sleppa öðrum mikilvægum
atriðum, sem almenn óánægja er með.
Get lika ekki séð neina ástæðu til fyrir stjórnina að ganga inn á það, þar
sem það ákvæði er fullkomnara hjá
okkur, en sjálfum Dönum, og þar sem
það mundi auk þess verða eitthvert
hættulegasta vopn gegn henni. Einmitt
er svo vel búið um fjárráð þingsins, að
nær þvf óhugsandi er, að fjárlög komist ekki í gegn um það, ef nokkur eindrægni er í þinginu, og það jafnvel þó
stjómin fengi alla þá konungkjörnu til
þess að vera á móti fjárlögunum, og því
getum vér nú þegar farið svo langt,
sem oss annars nokkurntima væri fært,
i því að kúga stjórnina gegnum fjárlögin. Eg held þvi, að stjórnin vilji ekki
Alþ.tíð. B. 1899.
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ljá oss beittara vopn en vér höfum í
þessu efni, því það er svo biturt, að sé
því ógætilega beitt, þá getur það neytt
stjórnina til þess óyndisúrræðis, að synja
fjárlögum staðfestingar, og þeirri misbeitingu er hættast einmitt á þessum
svokölluðu æsinga og undirróðurstímum.
Hæstv. landsh. lagði raikið út af því,
að það væri ókurteisi að felia þetta
frumv. nú þegar, og meðal annars taldi
hann það ókurteisi gagnvart Ed., en
við munum liklega allir gang þess máls
siðast, að þá breytti Ed. frumv. Nd.
mikið, og færði kröfur hennar niður,
og nú hefir hún fært þær enn meir niður (Jon Jensson: Hvað er upp og hvað
niður?). Það er mér hægt að skýra
frá, en það kostar fleiri orð en eg hefi
tima til nú, eu i stuttu máli að segja,
mun eg kalla flest það upp, sem þm.
Rvk. (J. Jens.) kallar niður, og þar á
mót það niður, sem hann kallar upp.
En eg vik svo frá þvi, og að hinu, eða
þvf, að á milli þinga heflr þjóðin gengið að því sem sjálfsögðu, að stjórnin
mundi samþykkja frumv. Ed. frá 1897,
eða jafnvel leggja fullkoranara frumv.
fyrir þingið, og þó hafa þingmálafundir revnst þvi mótfallnir, einmitt því
frumv., sem gekk þó töluvert nær kröfum þjóðarinnar. Og þar sem þeir þm.
sem nú eru móti þessu frumv., greiddu
atkv. móti fullkomnara frumv. 1897,
hvernig geta menn þá vænzt þess, að
hinir sömu þm. greiði nú atkv. með
þessu frumv. Neí, Nd. sýnir engu meiri
ókurteisi gagnv. Ed. þó hún felli
þetta frurav. nú þegar, en Ed. sýnir
með því, að bjóða Nd. annað eins frv.
og þetta, að undangengnum þeim málavöxtum, sem eg benti á.
Hefði Ed.
haft uokkurt hugboð um það, að stjórnin mundi vilja ganga að þeim breytingaratriðum , sem h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
13 (31. ágúst).

195

Stjórnarskrármálið.

og h. þm. Vestm. (V. 6.) bentu á, þá
hefði hún átt að koma þeim inn í frv.,
af þeirri ástæöu, að hún hafi búizt við,
að stjórnin mundi ekki samþykkja þau,
og það mundi hún heldur ekki gjöra.
H. 1. þm. N.-Múl. (E. J.) mintist á ákvæðin í 18. gr. stjórnarskrárinnar um
tölu þjóðkjörinna þm. 1 Ed., og að álitlegra væii, að samþykkja þetta frumv.,
ef þeim væri fjölgað, svo þeir yrðu þar
jafnan í vissum meiri hluta. Hæstv.
landsh. benti á, að slíkt mætti gjöra
með sérstökum lögum, og að þær breytingar, sem þannig væri hægt að gjöra,
væru þvi ekki takandi inn i þetta frv.,
en það vantaði hjá honum að segja
það skýrt út, hvort slíkt frv. mundi fá
áheyrn hjá stórninni. Eg hefi ekki at
hugað, hvort slikt frumv. hefir áður
komið fyrir stjórnina, en man það, að
slíkt frumv. hefir verið borið fram á
þingi, en hefir ekki fengið áheyrn hjá
hæstv. landsh. En þótt svo væri, að
slíkt frumv. gæti fengið samþykki hér
á þinginu, þá getur enginn vitað nokkuð um, hvort það fær staðfestingu stjórnarinnar, og er því hreinn ógjörningur
að samþykkja stjórnarskrárbreytingu
samhliða sliku frumv., sem einungis
væri bygð á hinni völtu von um stað
festingu þessa frumv.
Mér virðist
hyggilegra, að samþykkja slíkt frumv.
á undan stjórnarskrárbreytingunni, og
sjá hvernig því reiðir af, áður en þingið fyrir sitt leyti gengur inn á nokkrar frekari breytingar, sem settar væru
í samband við frumv.
Mér heyrist
þeir, sem talað hafa með málinu, vera
ekki ófúsir á að ganga að þeim breytingum hér i deildinni, sem lítii eða
engin von væri um að næði samþykki
stjórnarinnar, enda eru allar verulegar
breytingar óhugsandi að nái samþykki
stjórnarinnar, eftir hennar skýra svari
að dæma i ráðgjafabréfinu 26. mai. þ. á.
Þetta svar er svo ákveðið, að ekki þarf
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að vera í neinum efa um, hvað samþykkja megi hér, til þess að stjórnin
gefi þvi samþykki sitt, að það er ekkert annað en þetta frumv. eins og það
er nú, ekkert sem fer lengra en það i
kröfunum frá vorri hálfu, og ekkert
sem eigi er bygt á hinum falska grundvelli, sem vér allir mótmælum. En
hver getur þá verið meiningin með, að
gjöra frumv. svo úr garði, að stjórnin
samþykki það ekki, en þó heldur ekki
svo, að þjóðin í heild felli sig við það?
Og hvað verður þá úr því, sem mest
hefir mælt fram með frurav. þessu milli
þinga, og ótæpt hefir verið otað að
þjóðinni, að þetta væri það eina sem
fáanlegt væri? Vilja nú þessir sömu
menn, sem hafa álasað mótflokki sínum, fara að feta í hans fótspor, með að
berja höfðinu við steininn, eins og þeir
sjálfir hafa komist að orði? Eg veit
ekki hvað eg á að geta mér til um
hugarfar þessara rnanna, .nema ef það
skyldi vera það, að leiða mótfiokkinn
inn i gildruna; inn á þá braut, sem
hann getur ekki snúiðaftur af, og verður því að lokum, að sætta sig við alla
afslætti, þar til einhver lending næst.
Má og vera að það vaki fyrir þessum
mönnum, að með því að samlaga
fiokkana ura eitthvað, þá verði allir
»Jónar jafnir* i augum þjóðarinnar við
næstu kosningar. Að þjóðin eigi þá
óhægra með að segja hvað hún vill og
hvað hún vill ekki. En eg held heppilegast að gjöra engan graut úr málinu,
heldur að þingið leggi ákveðnar spurningar fyrir þjóðina, sem hún getur svarað af eða á ura við næstu kosningar.
Og það ætti hvorugur flokkurinn að
vilja standa á móti eða óttast.
H. þra. Vestm. (V. G) sagði, að það
væri merkilegt, ef þingd. vildi nú fella
þetta frumv. nú, þar sem það hefðu
verið óskir þings og þjóðar, að ná viðtali við stjórnina. Áður hefði stjórnin
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ekki fengist til að svara neinu, en nú
þegar hún svaraði, vildi þingið ekki
tala við hana. Eg játa það, að mér
þykir það nokkurs vert, að fá svar
stjórnarinnar, af því að eg veit þá,
hvað þýðir að fara fram á við hana.
En eg sé þó ekki, að þótt vér hötum
fengið stjórnina til viðtals, þá sé þar
fyrir sjálfsögð skylda að ganga að öllum hennar boðum.
En svo er hér
heldur um ekkert stjórnartilboð að ræða,
og stjórnin vill sjáanlega ekki láta
bendla sig neitt við þetta frumv., sem
hún kallar »privata frumvarp*; enda
ef það væri stjóinartilþoð, þá mætti
segja, að hún hefði sent oss það gegnum bakdyrnar, svo efasarat væri, hvort
vér gætum verið þekfir fyrir að samþykkja það. Og réttara verð eg að álíta, að segja afdráttarlaust nei við
þessari úrlausn á óskum vorum og
kröfum, en að gleypa við því, sem
svo mjög er vanséð, hvort oss verði til
bóta, og fara svo um hæl að nauða um
meira, sem væri þá þvi ófáanlegra
vegna hinnar fyrri úrlausnar. Eg álít
því réttara að biða og vita, hvort ekki
muni blása byrlegar en nú.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) tók það fram
i niðurlagi ræðu sinnar, að hann vildi
gera mönnum það skiljanlegt, að þetta
væri velfeiðarmál, politiskt mál, en það
ætti ekki að vera tiifínningamál, ogjáta
eg það satt vera, en eg vil spyrja þm.,
hvort tilflnningarnar hafi þá ekki neitt
stýrt orðum hans í niðurlagi ræðunnar, og hvort þær muni ekki hafa leitt
hann nokkuð lengra en vera ætti. Mér
gat ekki annað fundist, en að hann
beindi æði miklum getsökum og ósæmilegum tilgátum að flokki þeim, er móti
honum stendur, og að hann talaði þar
meira af tilfínningu en í þarfir málefnisin8. Hann kom fram með miklar
getgátur um þær hvatir, sem hefðu
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ráðið mönnum i þessu máli, og þeim
undirróðri og æsingi, sem beitt hefði
verið í því, en eg held að slíkt hafi
ekki slður komið frá þeim, er samþykkja vilja þetta frumv. Mér virtist
h. þm. feta rækilega í fótspor flokks
sins siðan á slðasta þingi, með illgeturnar til mótstöðumanna sinna, og með
það að snúa öllum sinum mestu og
verstu ávirðingum upp á mótflokkinn
og níða hann fyrir þær.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) talaði um
getsakir þær, er mótstöðuflokkur hans
hefði borið á andstæðinga sína; en eg
vil minna hann á, að engu minni getsakir hafa verið bornar á ossafflokksmönnum hans, heldur miklu meiri og
verri, og vil eg þvi til sönnunar benda
honum á að eins eina grein af mörgum
þess kyns i aðalmálgagni flokks hans.
Hún raun vera með yfirskriftinni »Hvatirnar*.
Þar getur hann séð, hvort
flokkur hans er hreinn og heilagur í
þessu efni.
H. þm. mintist á saurblöð, sem höfð
hefðu verið til þess, að fylgja fram
málurn vorum, en eg veit ekki hvort
þessi dóraur á við nægileg rök að
styðjast, eða hvort h. þm. er einn bær
að dæma ura hvað saurblað er, enda
kemur þetta þessu máli ekki við, þvi
hvert blað hefir rétt til að halda fram
þeirri stefnu, er það álftur réttasta. Og
ósatt er það í flokk vorn, að hann hafi
nokkurt saurblað stofnað; það hefir
hver leyfi til að stofna nýtt blað og
halda fram sinum skoðunum i þvi,
okkar vegna, og það sem þessum blöðum kann að vera áfátt, raá alls ekki
skrifast á vorn reikning, því vér höidum engu blaði úti, og höfum lítið eða
ekkert ritað f blöð um málið. En nú
vill svo til, að flokkur h. þm. hefir haft
málgagn, sem hefir einn h. þm. fyrir
ritstjóra sinn, og er mönnum kunnugt,
13*
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að það málgagn heflr gengið eins langt
og önnur i djörfum tilgátum og ósæmilegum aðdróttunum um aðra menn,
einkum mótstöðuflokk þess, og yflr höfuð er öll framkoma þessa fiokks þannig Jöguð, að þó ekki væri annað, þá
mundi margur hika sér við, að ganga
inn á skoðanir hans af þvf, hvernig
hann hefir komið fram gagnvart mótMönnum mun
8töðumönnum sínum.
detta i hug orð bibliunnar, að rotin tré
geti ekki borið góðan ávöxt. Þegar
það er svo, að telja má meðal uudantekuinga, ef sézt heflr leiðari i málgögnum mótflokks vors, sem ekki hafa haft
meira og minna af getsökum og persónulegu niði um oss, og oft fullan
helming af þeirri vöru, þá er það ekki
að undra, þó almenningur geti ekki laðast að skoðunum þeirra. Það er þvi
ekki að ástæðulausu þó menn bendi á
suma af hinúm leiðandi mönnum mótflokks vors, sem rotin tré, eða tré, sem
séu gegnumsmogin af eiturormum ósanngirni, illkvitni og hroka.
ATKV.GR.: Frumv. felt frá 2. umr.
með 11 atkv. gegn 11 að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundsson, Klemens Jónsson,
Halldór Daníelsson, Eiríkur Gíslason,
Jens Pálsson,
Guðjón Guðlaugss.
Jón Jensson,
Jón Jónss.,2.þm.Eyf.
J. Jónss., þm. A.-Sk. Pétur Jóusson,
Jón Þórarinsson, Sigbvatur Árnason,
Ólafur Briem,
Sigurður Gunnarss.
Skúli Thoroddsen, Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
J^órður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.

Fjárlög 1900—1901.
FRUMV ARP til fjárlaga fyrir árin 1900
og 1901 (C. bls. 1.) 1. umr.
?s
1
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Landshöfðingi: Eg gjöri ráð fyrir’
að þegar verði skipuð nefhd i mál
þetta. En áður en hún er skipuð, vil
eg þó gera fáeinar athugasemdir við
það.
Eins og h. d. sér, er gjört ráð fyrir
dálitlum tekjuhalla á næsta fjárhagstímabili, þó ekki mikJum, ekki nema
rúmum 34,000 kr., og þegar litið er á
hinn núverandi fjárhag landssjóðs, þarf
alls eigi að telja tekjuhalla þennan
voðalegan eða mjög viðsjárverðan.
Eg skal taka það fram viðvikjandi
tekjunum, að eg er hræddur um að
þær séu fremur settar of háar en of
lágar í fjárlagafrv., að minsta kosti
sumar greinar þeirra. Tekjuáætlunin
er, að þvi er sumar tekjugreinar snertir, gjörð eftir meðaltali á tekjum þessum á 5 ára bilinu 1893—97, en aftur
að því er aðrar snertir, eftir þriggja
ára meðaltali. En nú hefir það sýnt
sig, að árið 1898 hafa margar tekjugreinar orðið töluvert lægri en gjört
er ráð fyrir í fjárlagafrv., einkum þó
útflutningsgjald af fiski og lýsi, og aðflutningsgjald af áfengum drykkjum og
tóbaki. Eigi að siður má fjárhagur
landsins heita í góðu lagi, eins og sjá
má af frv. þvi til laga um samþykt á
landsreikningunum fyrir árin 1896 og
1897, sem nú hefir verið lagt fyrir
þingið. Þar sést, að tekjuafgangurinn
þau tvö árin heflr orðið 137,292 kr. 77
aurar, og að eignir viðlagasjóðs voru i
árslok 1897 rúm 1 milljón kr., en peningaforði hans á sama tima fast að
milj.kr. og auk þess átti hann þái hlaupareikningi í landsbankanum 120,000 kr.
Árið 1898 hefir að vísu komið breyting
á hag landssjóðs, með því að það ár
heflr orðið töluverður tekjuhalli. Reikningslega hefir hann raunar ekki orðið
meiri en 40,000 kr., en er þó í sjálfu
sér nokkuru meiri, vegna þess að tekjuraegin er talin endurborgun frá Vestu-
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útgerðinni um 25,000 kr. Af peningatorða Iandssjóðs heflr 4 árinu 1898 verið lánað út um 170,000 kr. til ýmsra
fyrirtækja, og einnig mun verða lánað
útafpeningaforðanum 1899, hvorttveggja
eftir fyrirmælum fjárlaganna; er þvi
auðsætt, að peningaforðinn mun fara
minkandi að miklum mun, en þó er
ekki annað fyrirsjáanlegt, en að nokkur peningaforði verði fyrirliggjandi i
landssjóði við lok fjárhagstfmabilsins.
Eg hefi gjört bróðabirgðaráætlun um
tekjur og gjöld landssjóðs 1898.
Að
vísu skal eg ekki ábyrgjast, að hún sé
með öllu rétt, en þó mun hún fara
nærri lagi, einkura að því er tekjurnar snertir. Mun eg fá nefnd þeirri, er
væntanlega verður ko3in í málinu, áætlun þessa f hendur til hliðsjónar við
starf hennar.
»
ATKVGR.: Stungið var upp á 7
manna nefnd og var það samþykt.
Þessir 8 þingm. höfðu óskað blutfallskosningar: Guðl. Guðmundsson, Jens
Pálsson, Valtýr Guðmundsson, Skúli
Thoroddsenn, Halldór Danielsson, Jón
Jónsson þm. A.-Sk., Jón Jensson og
Jón Þórarinsson.
Kosningu hlutu:
Skúli Thoroddsen,
Jón Jónsson þm. Eyf.
Sigurður Gunnarsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Jón Jensson,
Guðjón Guðlaugsson og
Jón Jónson þm. A.-Sk.
1. umr. frestað.
Framhald 1. umræðu, (C. bls.
1. og þgsk. 172, 186, 187), 26. Júli.
Framsögumaður (Jón Jónsson þm.
Eyf): Það eru að eins örfá orð, sem
eg að þessu sinni finn ástæðu til að
taka fram. Eins og sjá má af áliti og
tillögum neftidarinnar, þá hefir hún að
þessu sinni farið óvenjulega varlega
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i sakirnar. Eg skal geta þess, að það
þegar frá upphafi vakti fyrir ncfudinni,
að það væri sjálfsagt fyrir hana að
fara gætilega i tillögunum, meðal annars af því, að tekjuhallinn siðasta ár
var 27—28,000 kr. Auðvitað ér þetta
í sjálfu sér ekki svo mjög iskyggilegt,
en samt sem áður þótti nefndinni réttast að fara varlega.
Hún hefir lagt
til að lækka tekjuáætlun stjórnarfrv.
um 16,000 kr„ en aftnr á móti vill hún
hækka útgjöld um hér um bil 22,000
kr., og hefir þannig ætlað tekjuhalla
aukinn nm 38,000 kr. Þetta má ekki
kallast sérlega mikið. Eg vil benda á
það, að á siðasta þingi lagði fjárlaganefndin til, að hækka útgjöldin um 58
þúsund. Þegarum það er að ræða, að
hækka útgjöld, þá ber fyrst og fremst
að llta á, til hvcrs þau útgjöld eiga að
ganga. Eins og eg gat um áðan, gerir
nefndin ráð fyrir að hækka útgjöldin
um 22,000 kr, og skal eg leyfa roér
að skýra frá þvi, í hverju þessi hækkun er innifalin og til hverra pósta á
útgjaldaliðnum hún sérstaklega gengur,
en það er til þessara greina: Til búnaðarraála 12,000, til læknamála 9100,
til samgöngubóla 7900 og til kenslu
4400. Aftur á móti hefir nefndin lagt
til að færa útgjöldin niður við einstaka
liði. Eg vona, að þessar tillögur nefndarinnar verði samþyktar, enda eru þær
margar svo lagaðar, að það er varla
hægt að hafa á móti þeim. Eg vona
yfir höfuð að tala, að þetta gangi friðsamlega af.
Þar sem nefndin undir fyrsta tölul.
í nefndarálitinu hefir gert athugasemdir viðvikjandi forminu á fjárlögunum,
þá er það af þvi, að fjárlaganefndirnar hafa á síðustu þingum fundið óþægilega til þess, hversu óheppilegt það er,
og hafa framsögumenn fjárlaganefndanna á tveim síðustu þingum vakið athygli á því og beint þessu máli til
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stjórnarinnar til umbóta, og eg vil nú
enn fyrir bönd nefndarinnar beina þvi
til hæstv. lh., að forraið verði endurskoðað og bætt fyrir næsta þing.
Landshöfðingiz Eg er þakkláti r hinni
h. fjárlagarefnd fyrir það, hvernig hún
hefir snúist við fjárlagafrumv. þessu,
sérstaklega fyrir það, að hún hefir
fallist á, að nauðsynlegt væri, að gera
þær umbætur á tilhögun póststjórnarinnar, sem farið hafði verið trara á í
stjórnarfrumv, og eg vona, að það sýni
sig, að tekjur landssjóðs aukist fyrir
umbætur þessar.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) tók
fram, eins og áður hefir verið bent á,
að nefndinni líkaði ekki form það, er
væri á fjárlögunum. Orsökin til þess,
að þessu formi hefir verið hingað til
fylgt, og þvi ekki breytt i þessu fjárlagafrumv., er sumpart súr að stjórnir
eru venjulega fremur konservativar, og
vilja gjarnan halda því formi, sem að
komið er á, og sumpart sú, að eg að
minsta kosti var hræddur um, að eg
mundi ekki hitta það form, er þinginu
líkaði. Eg hefi þess vegna beðið ef'tir
bendingum um hvaða misfellur það
væru, sem h. nefnd ætti við.
En nú
þegar þessar bendingar koma fram, þá
segi eg fyrir mitt leyti, að eg vil styðja
að því, að þær verði teknar til greina.
Og væri eitthvað fleira i þessu efni,
sem h. nefnd vildi láta breyta, þætti
mér vænt um að fá bendingar um það
við 2. umr.
Guðlaugur Guðmundsson:
Eg skal
að eins vikja fáum orðum að frumv.
og áliti og tillögum h. fjárlaganefndar,
en ætla mér þar eftir eins og á þinginu
1897, að nefna fá atriði um lög og
aðrar aðgjörðir stjórnarinnar á síðasta
fjárhagstimabili, í von um, að hæstv.
landsh. gefi viðvíkjandi þeim þær skýr
ingar, sem hann veit, og margir óska
eftir.

Viðvikjandi störfum h. fjárlaganefndar, þá virðist mér hún hafi sýnt í starfi
sfnu all-mikla réttsýni, og farið hóflega
i að auka landssjóði gjöld.
Eg skal
játa það með nefndinni, að fýrirkomulag á gjaldliðum fjárlaganna er ekki
heppilegt, því að það er óaðgengilegt
fyrir þá, sem ekki eru gagnkunnugir
tjárlögunum, en sem vildu gera sér
hugmynd um gjöld landssjóðs. En eg
vildi spyrja: hvort ekki væri mögulegt,
að gjöra eina breytingu viðvikjandi
tekjuhliðinni; hún er að vísu yfirgripsmikil og kannske nýstárleg, og getur
verið, að ýmsum þyki hún nokkuð
stórvægileg.
Eg held að það hljóti að vera nokkuð óþægilegt fyrir stjórnina, að svo er
fyrir mælt í 17. gr. fjárlaganna, að
bnesti tekjur til að brökkva fyrir útgjöldunum, skuli eytt svo og svo rniklu
af forða fyrri ára, þvi það ætti að vera
aðal-tilganguiinn fyrir þingi og stjórn,
að hvert fjárhr gstímabil bæri sig sjálft,
þvi að það hlýtur að vera neyðarkostur, að eyða af forða fyrri ára.
Það
mætti ná þessu með því, að taka inn
á tekjuhliðina tolla eða skattatekjur,
þannig, að upphæð þeirra væri tekin
til á hvers árs fjárlögum, en ekki eins
og nú er, fest fyrir fult og alt með sérstökura lögum.
Eg ætla að eins að benda á þetta,
því eg býst ekki við, að það fái góðan
byr nú, en vona, að það fái hann siðar;
en eg álít þetta heppilegt, því að þá
væri stjórn og þingi innan handar, að
láta tekjur og gjöld hvers fjárhagstimabils standast á, og afieiðingin af
þvi, ef rniklu væri varið til útgjalda á
einhverju fjárhagstímabili, yrði þá sú,
að færa þyrfti upp einhverja skatta
eða tolla á þvi fjárhagstfmabili. Með
þessu móti ynnist tvent: 1., að tekjur
og gjöld stæðust á, og 2. að þing og
stjórn væru varkárari á, að leggja til,
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að hækka útgjöldin. Eg skal taka það
frara, að þetta er enskur siður, að
hækka og lækka tekjuskatta eftir þvi,
sem þörf er á.
Það getur verið, að
þetta sé erfiðara hér, og eg ætia ekki
að gefa neinar sérstakar bendingar um,
hvernig eg hefi hugsað mér þetta, en
hefi að eins hreyft þvf til athugunar
fyrir framtíðina.
Viðvíkjandi fjáriögunum og ti'.lögum
nefndarinnar er það ekki fleira, sem
eg ætla mér að segja nú, en eg vona,
að umræðurnar um þau verði stlllilegri
og friðsamlegri en á undanförnum
þingum.
Þá er þar næst eitt atriði, sem eg
óska, að hæstv. landsh. gæfi skýringar
á.
Með bráðabirgðarlögum 29. april
1898 er dönskum þegnum bannað að
veita liðveizlu ríkjum, sem þá eiga i
ófriði.
Þessi lög, sem gefin eru fyiir
ísland,
eru aftur upphnfin með
bráðabirgðarlögum 24. maí 1899.
í ll.gr. stjórnarskrárinnar fráö.jan.
1874 stendur, að slík bráðabirgðariög
skuli ætið lögð fyrir næsta alþingi á
eftir. Þessi lög hafa nú ekki verið
lögð fyrir þingið, og litur þvi svo út,
að þetta komi i bága við 11. gr. sijórn
arskrárinnar.
Það má lita svo á, að
lög þessi hafi ekki sérlega mikla þýðingu fynr Island, enda eru þau nú
nurain úr gildi, en þar sem stjórnarskráin gerir ráð fyrir þvi, að bráðabirgðariög sé ætfð lögð fyrir alþingi,
þá finst mér rétt að nefna, að þessi lög
hefðu átt að vera lögð fyrir þingíð nú.
Hverja ástæðu stjórnin hefir haft, að
leggja ekki þessi bráðabyrgðarlög fyrir
þingið, vildi eg gjarnan fá að heyra,
ekki af því, að eg skoði þetta stórvægilegt atriði, heldur af þvf, að það
gæti orðið varhugavert í framtiðinni,
að láta slíkt ganga óátalið af þinginu
eða án þess að minnast á það.
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Þá er annað atriði, sem mig langar
að fá upplýsingu frá hæstv. landsh.
um. Það er viðvíkjandi landsbankanum,
og þá sérstaklega, með hvaða heimild
bankastjórnin hefir reist á kostnað
bankans eða varasjóðs hans þetta dýra
hús, sem verið er að byggja héríbænMönnum er kunnugt, að út um
um.
land er óánægja með bankann nú, og
margir vitna i, að bankinn sé að byggja
þetta stóra hús og festa fé þar. Vitaskuld er það rétt, að það fé, sem varið
er til hússins, er ekki ætlað til útlána,
þar sem það mun vera bygt af varasjóði bankans, svo það mundi litil áhrif
hafa á getu bankans til að ráða fram
úr peuingavr ndræðunum. En mér tíust
þessar gjörðir bankastjórnarinnar, að
leggja mikið af varasjóði bankans i hús,
koma f bága við 24. gr. reglugjörðar
bankans frá 29. marz 1894, að úr varasjóði bankans megi engum lána út,
heldur skuli jafnóðum, svo fljótt, sera
þvi verði við komið, kaupa fyrir hanu
konungleg skuldabréf eða önnur áreiðanleg verðbréf, er á skömmum tima
megi koma i peniuga.
Mér finst það gjörsamlega efalaust,
að þesBar gjörðir bankastjórnarinnar,
að festa meiri hluta varasjóðsins i húsabyggingu, sem er lítt seljanleg, koma i
bága við, ekki að eins orð, heldur
einnig anda þessarar greinar, og óska
eg þvi, að fá upplýsingu um, hvort
bankastjórnin hafi leitað leyfis hæstv.
landsh. til húsabyggingarinnar og fengið
það, eða til annara t d. ráðgjafans
fvrir Island eða hvort hún hafi gjört
þetta upp á sitt eindæmi.
Jafnhliða þessu skal eg taka það fram,
þar sem hæstv. landsh. gagnvart bankastjórninni hefir hið víðtækara vald, að
geta svift starfsmenu bankans embætti,
þá efast eg ekki um, að hann gagnvart baukastjórninni hafi hið minna
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vald, að hindra þaö, að gjört sé það,
sem kemur í bága við hag bankans
eða reglugjörð hans, sém hun á að hlýða
og hegöa sér eftir.
Jafnframt þessu skal eg til athugunar benda á 32. gr. 1 lögum um stofnun
landsbankans frá 18. sept. 1885, þar
sem gjört er ráð fyrir, að ef bankinn
ieggist niður, skuli þær eignir, sem
hann á, leggjast til landssjóðs, en aftur
á móti á landssjóður að leysa inn alla
seðla bankans með fullu ákvæðisverði.
Varasjóður bankans á nú að vera trygging fyrir því, að landssjóður biði ekki
balla af ábyrgð sinni, en það sjá allir,
að honum væri betra að hafa 100—
120 þúsúnd kr. i verðbréfum en í lítt
seljanlegu húsi, því að það er ekki
liklegt, að landssjóður þurfi þetta hús,
og bann gæti að mfnsta kosti bygt
hentugra og stærra hús fyrir sama
fé.
Viðvikjandi sömu stofnun skal eg
taka það fram, án þess að eg geri ráð
fýrir, að hæstv. landsh. geti haft veruleg áhrif á það, að peningavandræðin
i bankanum eru ekki litið að kenna
miður heppilegri stjórn landsbankans.
Ástæðan er sú, að á árunum 1896 og 97,
og ef til vill í byrjun ársins 1898, hefir
bankinn fremur ýtt undir spekulationsanda, sem var til, en sem hefði
verið heldur heppilegra að draga úr
en æsa; eg meina sérstaklega húsabyggingar í Reykjavík og kaup á þilskipum i stórhópum til Suðurlandsins.
Þessa stefnu hefir bankinn talsvert róið
undir, því verður ekki neitað, og ausið
þannig út fé, vitaskuld gegn tryggu
veði —annað segi eg ekki — svo að nú
er hann ráðalaus að styðja aðra atvinnuvegi; þetta hygg eg miður heppilegt.
Auk þess sem þetta hefir heft skynsamlegar framfarir i öðrum atvinnuvegum, hefir það komið þilskipaútveginum út á þann hála rekspöl, að fjölga
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skipum ár frá ári, en bankastjórnin
hefir staðið að baki og stuðlað i þessa
átt, og hefir þetta orðið til þess, að
koma ofurkappi í þilskipaútgerðarmenn
um fólk, með því að bjóða of hátt kaup,
svo að þeir hafa boðið hærra, en þeir
hafa staðið sig við, en þetta hefir aítur
gjört það að verkum, að draga fólk
um of frá öðrum atvinnuvegum. Þegar
svo bankinn er búinn að festa fé sitt,
og getur ekki lengur haldið þessa stefnu,
verður stöðvun á öllu, og er því ástandið sem nú er, að nokkru leyti bankanum að kenna, því að heföi hann farið
hvggilega að ráði sinu, þá hefði hann
getað borið skjöld fyrir vandræðin, en
nú er hann orðinn meðverkandi að því,
að ástandið er verra, en tiðarfarið og
aðrar kringumstæður hafa gjört það.
Áuk þess hefði bankinn sjálfsagt getað
fyrirbygt nokkuð vandræðin með því,
að haga sér eins og peningastofnanir i
öðrum löndum, þvi það var skylda
bankastjórnarinnar, að sjá fyrir, fremur
öllum öðrum, þær breytingar á peningahag landsins, sem fara í hönd.
Hefði bankastjórnin, eins og skylda
hennar var, séð fyrir útstrauminn úr
bankanum 1898—1899, átti hún í tíma
að gripa til sama ráðsins og aðrar
peningastofnanir: 1., að hækka vexti
af útlánum, og þá hefðu þau miukað
smámsamau, og 2., að hækka vexti af
innlögum, því þá hefðu færri dregið fé
sitt út úr bankanum.
Eg býst við að fá það svar frá hæstv.
landsh., að slíku efni sé bankastjórnin
kunnugri, og hann geti ekki skift sér
af þessu eða haft áhrif á hana, og mun
eg álita slík svör á fullum rökum bygð,
ef þau koma fram.
Landshöfðingi'. H. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) gat þess í byrjun ræðu sinnar,
hvort ekki mætti koma því svo fyrir,
að stjórnin gætti þess framvegis, og
gerði sér sem mest far um í fjárlaga-
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frumv. sínu að láta tekjuhliðina og útgjaldahliðina standast á. í þessu sambandi benti hann á þann sið, sem sumstaðar tíðkaðist í útlöndum, að hækka
og lækka tekjuskatta hvers fjárlagatimabils, til þess að fá jöfnuð á tekjur
og útgjöld. Eg verð að svara því, að
eg álit, að þetta gæti orðið bæði margbrotið og hættulegt fyrir landið. Það
hefir hingað til verið fylgt þeirri reglu,
að breyta ekki gildandi lögum með
fjárlögunum, en þetta fyrirkomulag,
sem h. þm. víkur að, yrði til þess. Eg
get heldur ekki álitið eftir reynslu undanfarinna ára, að þingið, þó stjórnin
legði fram frumv. til fjárlaga, þar sem
tekjur og útgjöld stæðust á, mundi láta
þann jöfnuð haldast, og það væri þó í
meira lagi óviðkunnanlegt, að eftir þvi
sem útgjaldahliðin hækkaði eða lækkaði við hverja umræðu i hvorri deild,
þá færu föst skattgjöld að sama skapi
upp eða niður. Það getur verið, að það
mætti gera eitthvað i þá átt, sem h.
þm. V.-Sk. (Guðl. G.) fór fram á, eneg
álít það mjög vafasamt, hvort það sé
samrímanlegt við stjórnarskrána, að
vera að hringla þannig fram og aftur
með gildandi iög. Eg skal líka ura
leið geta þess, að það hefir komið fyrir, og á sér að minsta kosti stað að þvi
er snertir núgildandi fjárlög, að þar er
skotið inn f á eftir tekjuhallagreinni
(17. gr.) ýmsum stórum fjárveitingum,
án þess að taka þær til greina við ákvörðun tekjuhallans, og álít eg undir
slikum kringumstæðum ekki gott að
koma i gegn þeirri breytingu, er h. þro.
fór fram á, að eg ekki minnist á fjáraukalögin og ýms ný lög, sem hafa
stór fjárútlát fólgin í sér.
H. þm. gat þar næst um bráðabirgðalög frá 29. apr. 1898, er bannadönskum
þegnum að veita liðveizlu ríkjum, sem
þá áttu i ófriði. Mér skildist ekki á h.
Alþ.tið. B. 1899.
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þm., að hann vildi finna að þvi, að
þessi lög voru gefin út eða að þau hafa
verið upphafin aftur með nýjum bráðabirgðalögum, heldur skildist mér það
á honum, að hann aðallega vildi átelja,
að þessi bráðabirgðalög hefðu ekki
verið beinlinis lögð fyrir þingið, ogbar
þar fyrir sig 11. gr. stjórnarskrárinnar. Eg skal þá strax skýra frá þvi,
að ef hér er galli á, þá er það mér
einum að kenna, þvi eg hafði fengið
bréf frá stjórninni um að gjöra þessi
bráðabirgðalög kunn þinginu, en það
skal eg játa að var yfirsjón hjá mér, að
að eg að eins sendi þau bréflaust niður á skrifstofu alþingis með þeim huga,
að þau væru lögð fram á lestrarsalinn
og yrðu þannig þinginu kunn, i stað
þess að réttara hefði verið að senda
forsetum alþingis þau með beiðni um
að leggja þau fyrir þingið, og mun eg
sjá um, að úr þessu verði bætt.
Þá fór h. þm. mörgum orðum um
bankann og beindi þeirri fyrirspurn
til mín, hvort bankastjórnin hcfði leitað leyfis hjá mér eða ráðgjafanum til
að byggja þetta bankahús, sem nú er
í smiðum. Eg skal þá svara þeirri
spurningu svo, að bankastjórnin hefir
hvorki leitað til mín né heldur ráðgjafans, að því er mér er frekastkunn
ugt, í þessu efni, enda er það mín
skoðun, að hafi bankastjórnin sjálf
ekki heimild til að byggja sér hús, ef
hún álitur það nauðsynlegt, þá hafi
hvorki eg né ráðgjafinn heimild í bankalögunum til að geta slikt leyfi. Það er
vitaskuld, að allur kostnaður við rekstur bankastofnunarinnar, þar með talið
húsnæði, verður að greiðast af fé bankans, og sé hann húsnæðislaus, eins og
átti sér stað í fyrra, af því honum var
sagt upp því húsnæði, sem hann hingað til hefir haft, og sem þar að auki
var allsendis ófullnægjandi, og geti
14 (1. sept.).
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hann ekki fengið hæfilegt húsnæði leigt,
þá hlýtur bankastjórnin að gjöra ráð8tafanir til að byggja honura hús. Mér
skildist það á h. þm., að honurn þætti
húsið of veglegt, og að hann ætlaðist
helzt til að bankinn færi að byggja
sér einhverja kytru utanvert í bænum,
t. d. inni í Skuggahverfi. Eg lít svo á
þetta, að úr þvi bankinn fer að byggja
á annað borð, þá eigi hann heldur að
byggja hús, sem geti nægt honum til
ftambúðar og sem geti orðið bæði honum og landinu til sóraa, heldur en að
vera að byggja einhverja timburkytru,
og eg lýsi því hér með yfir, að ef eg
hefði haft myndugleika til að leyfa eða
banna bankastjórninni að byggja, þá
hefði eg verið samþykkur henni i að
byggja hús eins og þetta, sem er til
prýðis og sóma. Bankinn hefir töluverð viðskifti við útlendinga, sem hér
koma, og mér finst ólikt viðkunnanlegra, ef þeir fara að spyija um, hvar
hann sé, að geta vísað þeirn á fallegt
hús f miðjum bænum, en ekki á einhverja kytru i úthverfum bæjarins.
Hvað önnur ummæli h. þm. um stjórn
bankans snertir, þá svaraði hann þeira
sjálfur fyrir mina hönd. Eg hvorki
vil blanda mér i ráðstafanir bankastjórnarinnar né heldur hefi vit á við
haua i þeim efnum, og eg álít að þesskonar innblandanir oft gætu orðið til
þess að leiða ilt eitt af sér.
Eítt var það enn f ræðu h. þm., sem
eg ekki get verið honum samþykkur i,
en það voru ummæli hans um bankastjórnina í sambandi við þilskipakaup.
Hann sagði, að afskifti hennar af því
máli hefðu miðað i þá stefnu, að vekja
spekulationsanda hjá þjóðinni, og að
það væri óheppilegt fyrir bankann, að
binda fé sitt á slíkan hátt. Eg skal þá
geta þess, að mér er kunnugt um, að
alt það fé, sem lánað var til þilskipakaupa, er búið að borga inn aftur, svo
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það getur aldrei orðið þvi til fyrirstöðu
að bankinn veiti mönnum lán til annara fyrirtækja.
En eg verð að bæta
því við, að eg álít ekki bankastjórnina
ámælisverða, þótt hún fyrir sitt leyti
hafi stuðlað að þvi, að fjölga þilskipum
hér, því þar hefir hún beinlinis fylgt
sömu stefnu og alþingi, sem á síðustu
þingum veitti allmikið lán til þilskipakaupa, og álít eg enga ástæðu til að
lá henni það, að hún fetar í fótspor
löggjafarvaldsins. Eg tek það enn þá
einu sinni fram, að það er engin þörf
á þvf, að eg sé að verja bankann, þvi
I þeim tilfellum, sera h. þm. nefndi,
finn eg enga ástæðu til að blanda mér
inn í dagleg störf hans.
Skúli Thoroddsen: Eg skal lýsa því
yfir, að eg álft það góða reglu, sem
hafin var á siðasta þingi, að minnast
við 1. umr. f járlaganna á ýmislegt, sem
að ‘einhveriu leyti snertir fjárhag landsins eða aðgjörðir landsstjóruarinnar.
Það er ætíð gott, bæði frá sjónarmiði
þiug3 og þjóðar, að slikt komi fram,
þó við auðvitað höfum ekki átt þvi
að venjast hingað til, að aðfinslur
við stjórnina bæru nokkurn verulegan
árangur.
Hinn h. sessunautur minn
(Ben. Sveinsson), sem nú er ekki til
staðar, hefir oft slegið þvi fram, að
það væri i raun og veru enginn íslandsráðgjafi til, og eg get vel tekið
undir það með honum í vissum skilningi. Um þetta sannfærist eg einkum,
þegar eg virði fyrir mér þau frumv.,
sem stjórnin nú hefir lagt fyrir þingið,
þvi 8tjórnin hefir þar ekki átt upptök
að neinu stórmáli, sem snertir hag
landsins. Eg skal játa það, að stjórnin hefir að vfsu lagt nokkur þýðingarmikil mál fyrir þingið, t. d. frv. um fjármál hjóna, um stofnun veðdeildar, skipun læknahéraðanna, og um sölu áfengra
drykkja. Öll þessi mál eru mikilsverð,
og það er lofsvert, að stjórnin hefir
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lagt þau fyrir þingið, og álit eg mikla
réttarbót að þvi, að þau fengju framgang; en um öll þessi mál er það þó
að segja, að stjórnin heflr fyrst vakið
máls á þeim, eftir að þingið hafði hafist máls á þeim að fyrrabragði, og eftir að sum þeirra hafa mörg ár staöið
á dagskrá þings og þjóðar. — Að stjórnin á’endanum vinst til þess, að taka
slik mál að sér, það er að vísu gott;
en það er ekki nægilegt til að fullnægja
þeira skyldum, sem hvívetna annarstaðar er álitið aðal-hlutverk stjórnanna að
fullnægja. I öðrum löndurn er það
beinlinis álitin aðalskylda stjórnarinnar, að hafa vakandi auga á málum,
sem snerta hag landsins og þjóðarinnar; en þetta heflr stjórn Islands aldrei
gert, og það er þvl í þessum skilningi,
að eg verð að taka undir þau ummæli,
að enginn Islandsráðherra sé til. Sumir af atvinnuvegura landsins, t. d. landbúnaðurinn, hafa aldrei staðið ver en
nú, og amar þar sérstaklega markaðsleysið að. Það liggur í augum uppi,
að hér ber bráða nauðsyn til að finna
einhvejr meðöl til umbóta, en það hefir
stjórnin ekki gert sér neitt far um;
hún hefir kannske ekki verið þessu
kunnug, veit máske ekkert um það,
þótt hvert mannsbarnið á Islandi, sem
komið er til vits og ára, finni til þess
sáran. — Jú, það er annars ekki alls
kostar rétt að segja, að stjórnin hafi
ekkert hugsað um atvinnuvegina; eitt
hefir hún þó gert, sem í minnum má
hafa. A síðasta þingi voru veittar
30,000 kr. til útlána til jarðabóta, og
hefir sú fjárveiting hvivetna mælst einkar vel fyrir, en hvað gerir stjórnin?
Hún strikar þessa fjárveitingu út, tekur hana ekki upp í fjárlagafrumvarpið,
sem nú er fyrir þinginu. Þetta er allur hennar stuðningur!
Þá er einnig önnur atvinnugrein, sem
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eg vildi minnast á 1 þessu sambandi,
og það er verzlunin á íslandi. Öllum
mönnum er kunnugt um það, að i þeirri
grein rikja hin mestu vandræði.
Til
þess að fá það fé, sem nauðsynlegt er
til að reka verzlun, verða íslenzkir
kaupmenn að snúa sér til útlanda, og
taka þnr lán gegn 6°/« vöxtura hjá stórkaupmönnum eða »commissionærum«,
sem auk vaxtanna áskilja tiðast, að öll
við8kiftin gangi gegnura sig, tryggja
sér viss umboðslaun af upphæð erlendrar og innlendrar vöru, og binda viðskifti kaupmanna við borð á ýmsa vegu;
og kemur það svo auðvitað niður á íslenzkri alþýðu. Hvað gerir nú stjórn
Islands til að bæta úr þessu? Ekkert
að gagni. Jú, hún leggur að vísufyrir
þingið frumv. um stotnun veðdeildar í
landsbankanum, en það er hvorttveggja,
að sú ráðstöfun er allsendis ónóg til
þess, að gefa landsbankanum það fjárafl, er leyst geti ísl. verzlun úr læðingi, enda er hugmyndin um stofnun
veðdeildarinnar upphaflega ekki komin
frá stjórninni, heldur frá þinginu, og
það er fyrst, eftir að þingið hefir haft
mál þetta á prjónnnum í fleiri ár, að
stjórnin hefir tekið það að sér.
Ef vér lítum á sjávarútveginn, þá
verðum vér að játa, að ástandið er þar
ekki öllu glæsilegra; en þó hefir engin
tilraun frá stjórnarinnar hendi komið
fram, sem miði til þess að bæta það.
Reyndar var á síðustu fjárlögum gefinn
kostur á lánum úr landssjóði til þilskipakaupa, og stjórninni hefir farizt
það betur við sjávarútveginn en við
landbúnaðinn, að hún hefir þó látið það
ákvæði standa í fjárlagafrumv., en þar
með er líka búið.
Þá er og enn eitt nauðsynjamálið,
sem áður hefir verið hent á hér á þinginu, og það er fasteigna-, og sérstakiega fossasalan tii útlendinga. Öllum
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ber nú orðið saman um það, að í fossunum hér á landi liggi miklir fjársjóðir,
að þeir séu það lyftiafl, er hafið geti
þjóð vora í framtiðinni á æðra stig velmegunar og menningar.
Menn hefðu
því mátt vænta þess, að stjórnin gerði
eitthvað til að sporna við þvi, að fossarnir hér á landi kæmust í hendur útlendinga. En stjórnin ‘ hefir auðsjáanlega aldrei haft auga fyrir þessu, fremur en mörgum öðrum nauðsynjamálum
hér á landi.
Frá minu sjónarmiði eru íslendingar
illa farnir, að eiga ekki bétri stjórn en
nú er, og þvi verð eg að segja það, þó
það þyki kanske bart, að eg álít slíka
stjórn vera meiri landplágu en nokkurt Heklugos. Það þykir flestum hart,
að það skuli ganga um 157,000 kr. árlega í ómagaframfæri hér á landi, en
er það þó ekki smáræði gegn öllu þvi
ómetanlega tjóni, sem það bakar þjóðinni, að eiga við fraratakslausa stjórn
að búa, sem lætur mestu nauðsynjamálum þjóðarinnar ósint vera ár frá ári?
Vissulega hygg eg, að svo megi segja.
En maður skyldi nú kanske halda,
að stjórnin, þótt hún ekki vildi sinna
atvinnumálum vorum, væri þá framúrskarandi að öllu öðru leyti, en sé svo,
þá fer henni þó furðu vel að dylja
það.
Eitt vildi eg ennfremur minnast á í
sambandi við stjórnarfrumv., og það er
málið á þeim. T. d. má geta þess, að
málið á frumv. um fjárraál hjóna var
svo óíslenzkulegt og óskaplegt, að nefndin i Ed. varð að verja töluverðum tima
til að koma þvf á skiljanlega fslenzku.
Þingið, sem margsinnis hefir sýnt það,
að það lætur sér ant um rétt og sóma
tungu vorrar, hlýtur að heimta það af
stjórninni, að hún vandi sig betur, að
þvi er málið á þeim frumv. snertir,
sem hún leggur fyrir þingið.
Eg vil
geta þess um leið, að það eru að visu
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fleiri þýðingar fljótfærnislegar en þær,
sem koma frá stjórnarskrifstofunni f
Eaupmannahöfn; þær, sem koma af
landshöfðingjaskrifstofunni, hafa sumar
reynst litlu betri eða vandaðri, svo sem
hreyfthefir verið f blöðunum, og er eg
þess albúinn, að nefna þessa dæmi, ef
þurfa þykir. Eg hefí leyft mér að benda
á þetta, af þvf það er atriði, sem þ'yrfti
að lagfæra.
Eg vil enn drepa á eitt atriði, sem
eg gjarnan vildi beiðast upplýsingar
um hjá hæstv. landsh., og er það mál,
sem snertir réttarfarið á íslandi. Þvf
er þannig varið, að mál var höfðað
gegn presti einum á Norðurlandi, og
honum var vikið frá embætti, en hæstiréttur sýknaði hann. Þrátt fyrir það
hefir hann ekki enn verið settur inn í
embættið aftur. Eg hefi auðvitað frétt,
að nýtt mál hafl verið höfðað á móti
þessum manni, prófastinum í NorðurÞingeyjarsýslu, og að hann hafí verið
dæmdur í héraði i lítilfjörlegar sektir.
En nú vildi eg beina þeirri spurningu
til hæstv. landsh.: Hvað hugsar stjórnin sér að gera í þessu efni? Hvað
lengi ætlar hún að draga það, að synja
prófasti þessum þess sjálfsagða réttlætis að setja hann aftur inn i embættið?
Embættismenn landsins, hvort það eru
prestar eða aðrir, eiga heimting á að
tdkjur þeirra séu ekki skertar raeir eða
lengur, en nauðsyn ber til, f þess konar tilfellum. Eg ímynda mér t. d. að
hæstv. landsh. þætti það hart, ef stjórnin hefði víkið honum frá embætti um
stundarsakir, og höfðað gegn honum
sakamál, — segjum t. d. út af þvf, að
skýrsla sú, er hann gaf alþingi f hitteðfyrra f embættisnafni, um vilja ráðherrans f stjórnarskrármálinu, hefði eigi
verið alls kostar sönn og rétt —, eg
ímynda mér, að honum þætti það hart,
að þurfa að bfða þess lengi, að vera
settur inn aftur f embættið, ef hann
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hefði verið sýknaður. En því er miður, að menn gleyma of oft þeirri mannúðarreglu, að það sem menn vilja að
aðrir geii við sig, það skulu þeir líka
gera öðrum. Eg skal líka i þessu sambandi minnast á aðra sakamálsrannsókn
úr mfnu kjördæmi, sem heíir vakið mikið umtal. Þvi máli vikur svo við, að
í siðastl. maímánuði urðu bæjarfógetinn
á ísafirði og sænsk-norski visi-konsúiiinn
á ísafirði eitthvað saupsáttir á skrifstofu
bæjarfógetans, en þeir jöfnuðu það þó
sín á milli á þann hátt, að konsúllinn
afsakaði framkomu sína gagnvart bæjarfógetanum opinberlega, gekk góðfúslega inn á að borga sekt til bæjarsjóðs,
og menn vissu svo ekki annað, en alt
væri klappað og klárt. En hvað verður svo? Eftir einhverjum lausafregn
um, sem höfðu borist um þetta, hleypur amtmaður til og skipar að höfða sakamálsrannsókn gegn vísi-konsúlnum, og
kveður til þess setudómara úr annari
sýslu. — Þegar þetta fréttist vestur,
urðu flestir forviða á slíku tiitæki amtmanns, sem fyrirsjáanlegt þótti, að ekki
leiddi til annars en þess, að auka landssjóði kostnað, þar sem ekki var um
annað að ræða en deilu tveggja manna,
sem engir vottar voru við staddir, og
þar sem annarsegir: »Þú réðist á mig«
og hinn: »Þú réðist á mig«.
Þessi
sakamálsrannsókn er því fyrirskipuð
að eins eftir slúðri og þvættingsfréttum og mér þykir það lýsa fljótfærni
hjá amtmanni, að fara að skipa sakamálsrannsókn út af öðru eins, og án
þess að leita umsagnar bæjarfógetans
á Isafirði, sem komu þessar tiltektir
amtmanns mjög óvart, ofan 1 gjörðar
sættir. Eg veit að hæstv. landsh, muni
segja, að rannsókninni sé ekki lokið
enn, svo að máii þessu sé hér of
snemma hreyft, en mér finst þessi aðferð yfir höfuð að tala svo ósamboðin
þeim mönnum, sem eiga að gæta rétt-
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vísinnar, að eg hefi talið mér skylt að
koma fram með þetta hér.
Hér hefir verið minst á bankann, og
skal eg eigi fara langt út i það.
Það var að eins eitt, sem eg vildi
benda á i þessu sambandi, og það var
viðvikjandi endurskoðuninni á bankareikningunum. Það er ákveðið i bankalögunum, að lh. skuli skipa endurskoðunarmann, en þetta hefir farið á þann
veg, að það má nú orðið skoða endurskoðunarstarfið sem nokkurskouar fastan aukabita við landritaraembættið.
Þetta hefir fráieitt verið tilgangur
bankalaganna, og sérstaklega var þetta
all-óviðkunnanlegt meðan sá maður
sat i landritaraembættinu, sem var mjög
nákominn bankastjóra.
Og þó að sá
maður, er nú gegnir landritaraembættinu, sé ekki i neinum slikum skyldleika við bankastjóra, fæ eg þó ekki
betur séð, en að þessi tilhögun sé óviðfeldin, af þvi að landritari, samkvæmt embættisstöðu sinni, á að gjöra
tillögur ura mái, sem lh. síðar leggur
úrskurð á. Sem landritari á hann því
að gjöra tillögur um það, sem hann
sjálfur hefir gjört sem endurskoðunarmaður, og finst mér með þessu fyrirkomulagi missast eigi all-lítið af tryggingunni fyrir góðri endurskoðun og
röksamlegum úrskurðum. Eghefieinnig heyrt það, að hinn núverandi landritari hafi embættisanna sinna vegna
þurft að fá sér aðstoðarmann, sem
hafi svo fengið sérstaka þóknun af fé
bankans tyrir að endurskoða reikniugana.
Sé þetta satt, og það hefi eg
enga ástæðu til að efa, þá sé eg ekki
betur en að þessi ráðstöfun lh., að
sameina endurskoðunarstarfið við land
ritaraembættið, hafi beinlinis orðið til
þess, að baka bankanum óþarfan
kostnað.
Þá skal eg litið eitt minnast á holdsveikraspitalann. Þvi var spáð, að hann
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raundi verða dýr stofnun, og eg held
að sú spá ætli að fara að rætast, því
nú er farið fram á að veita til hans
29—30,000 kr. Um þetta væri ekkert
að segja, ef það væri nauðsynlegt til
að hjúkra þeim vesalingum, sera þar
liggja, en eftir því sem eg hefi heyrt,
þá er það víst ekki ofsagt, að stjórn
spítalans horfi ekki í skildinginn.
A
fjárlögum þeim, er fyrir þinginu liggja,
er t. d. farið fram á 4600 kr. fjárveiting til eldsneytis, auk þess sem farið
er fram á tii Ijósmetis, og eru fjárkröfur þessar miðaðar við það, sem
brúkað var frá því er spítalinn tók til
starfa og til siðustu ársloka. Sýnist
þetta að sanna þær sögur, sem af spítalanum fara, að ekki sé alt keypt svo
sparlega eða hyggilega til hans, sem
skyldi; það er t. d. fullyrt, að öll mjólk
til spftalans sé keypt f Viðey fyrir 18
aura potturinn, þar sem þó hægt sé
að fá hana ódýrari, þar sem um svo
mikil kaup er að ræða.
En það mun
þykja ósæmilegt að minnast á það hér.
sem þó er altalað f bænum, að þetta
hljóti þó svona að vera, og komi til af
þvi, að bóndinn í Viðey er venzlaður
ráðsmanninum, sem kvongaður er dóttur hans. En úr því eg nefndi ráðs
manninn, þá álít eg lika rétt að láta
það koma fram, að i augum almennings var veiting þeirrar sýslunar við
holdsveikraspitalann alveg hneykslanleg, þar sem margir sóttu um þessa
sýslan, sera voru alkunnir fyrirhyggjuog ráðdeildarmenn, en hún var þó engu
að síður veitt uppgjafakaupmanni, sem
i augum almennings hafði þá einu verðleika, að konan hans var skyld veitingarvaldinu. Eg skal svo ekki að
sinni fara út í fleira viðvikjandi holdsveikraápítalaDum, því eg býst við að
þessu máli minu verði hreyft frekar
hér í dag.
Landshöfdingi: Eg varð ekki var
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við að h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) i allri
sinni löngu ræðu óskaði upplýsinga
hjá mér um annað en það, hvernig á
því stæði, að eigi væri búið að setja
Halldór prófast Bjarnarson í Presthólum aftur inn í embætti sitt. Reyndar
svaraði h. þm. sér sjálfur með þvi að
að segja, að það mundi vera af því, að
nýtt sakaraál hefði verið höfðað gegn
presti þessum; og það var rétt til getið. Eg befi enn ekki fengið neina tilkynningu um, hvað þessu nýja máli
liður. En það veit eg, að það er ekki
komið enn svo langt áleiðis, að presturinn verði settur að svo stöddu inn í
embættið aftur.
Það verður þó að
minsta kostiað biða eftir úrslitum þeiro,
sem málið fær í landsyfirréttinum. En
þess skal eg geta, að eftir skýrslu að
dæma, sem eg hefi fengið um hið nýja
sakamál, þá er það alt annað en álitlegt eða svo vaxið, að ástæða sé til að
setja prestinn inn í embætti, áður en
dómstólarnir hafa fjaliað um það.
Þá skal eg vikja að því, af því að
það er ekki nýtt hjá h. þm. (Sk. Th.),
að hann ber það fram, að eg hafi skýrt
rangt frá efninu i bréfi ráðgjafans frá
31. maí 1897; eg lýsi þetta ósannindi,
og skora á h. þm. (Sk. Th.) að sýna
það og sanna, að eg hafi sagt nokkuð,
sem korai í bága við áminzt bréf.
Tryggvi Gunnarsson: Eg þarf 1 raun
og veru ekki að standa upp til að
bera hönd fyrir höfuð bankastjórnarinnar, þvi að hæstv. lh. hefir svo fyliilega svarað ræðu h. þm. V. Sk. (Guðl.
G.), en eg skal viðurkenna það, að
hvorki landshöfðingi né ráðgjafi íslands
hafa beinlínis gefið leyfi til bankabyggingarinnar. Eg taiaði bæði við hæstv.
lh. og ráðgjafann um, að nauðsyn bæri
til að byggja nýtt bánkahús, og leitaði
álits þeirra, hve mikið fé mundi ganga
til þess, en sem sagt, eg fekk hjá hvorugum ákveðið svar, hvorki já eða nei.

221

Fjárlög 1900-1901.

Það sem knúði bankastjórnina til þess
að vinda bráðan bug að byggingunni
var bæði það, að bankinn gat ekki
fengið lengur að halda húsnæði því,
sem hann hefir haft, og svo var einnig
það húsnæði orðið ófullnægjandi, bæði
íyrir verkamenn bankans og lántakendur, sem þurftu að tala við bankastjórnina.
Einkum rak það eftir að
fá stærra og betra pláss, að ómögulegt
var að láta bókarann fá nægilega hjálp
vegna plássleysis, en haun komst ekki
yfir einn að gjöra það sem gjöra þurfti.
Og þeir, sem hafa þurft að tala við
bankastjórnina, þekkja hve óþægilegt
var að tala við hana í margra áheyrn.
Pláss það, sem bankinn hefir haft, hefir
þannig verið jafnóhentugt fyrir verkaraenn bankans, stjórnina og viðskiftamennina.
Það var því ekki hægt að
komast af lengur án þess að byggja.
Á þinginu 1897 urðu umræður um
að byggja stórhýsi, sem raætti hafa
fyrir bankahús og pósthús, og við þær
umræður komu engin mótmæli fram
gegn því að þörf væri á nýu bankahúsi. Alt þetta leiddi til þess, að bankastjórnin réðist í að byggja hús handa
bankanum, og af þvi hún var í raun
og veru ekki bundin við neina fasta
fjárupphæð, er hún skyldi verja til
byggingarinnar, áleit hún heppilegra
að byggja hús, ekki fyrir fáa áratugi,
heldur hús, er mundi nægja fyrir alda
og óborna, eða með öðrum orðum, hús
þannig úr garði gjört, að ekki þyrfti
að hlaupa f að stækka það, þótt viðskiftalíf vort tæki miklum framförum,
og starfsvið bankans ykist stórum.
Þetta er ástæðan til þess, að húsið er
komið upp eins og það er nú.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) talaði um,
að landssjóður ætti að bera ábvrgð á
þvf, ef bankinn ekki gæti staðið í skil>
um, og miklu af varasjóðí bankans
væri nú eytt í óseljanlega og óþarfa
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byggingu, og sagði, að landssjóði hefði
verið raiklu hentugra að hafa 120,000
kr. í skuldabréfum að grípa til, til
þess að borga með skuldir bankans,
en reyndar kostar þessi nýa bygging
bankans ekki nema 2/» hluta af upphæð þeirri, er h. þm. nefndi. Eg veit
ekki almennilega hvað h. þm. meinti
með þessu, að bankabyggingin sé og
verði óþörf, hvort hann álftur að landið muni komast af án banka í framtiðinni og bankahúss, svo til þess komi
að þurfi að selja húsið, eða að hann
telur húsið svo óhentugt, að ekki sé
hægt að nota það fyrir bankahús. Eg
hugsa raér framtfð landsins svo, að
það geti ekki án banka verið og þurfi
því að eiga hús fyrir hann, en hvað
tilhögun snertir á hinu nýbygða húsi,
þá vona eg að það bæði reynist hagkværat og traust fyrir banka landsins
og ekki til vansæmdar fyrir hann né
landið i næstu 100 eða 200 ár.
Þá ásakaði h. þm. (Guðl. G.) bankastjórnina fyrir það, að hún hefði stuðlað að þvf, að spekulation hefði aukist
f landinu. Fyrir þetta finst mér hún
heldur eiga hrós skilið en last.
Það
var heppilega og rétt að orði komizt
hjá hæstv. lh., þar sem hann sagði, að
bankinn hefði eigi gjört annað en feta
i spor alþingis að því leyti, sem hann
hefði stutt að eflingu þilskipakaupa og
sjávarútvegsins. Vér vitum, að alþingi
hefir tvisvar áður veitt stór lán til þil
skipakaupa, og eun er f fjárlögunum
fyrir næsta fjárhagstimabil ákveðin
30,000 kr. upphæð, er lánuð skuli með
mjög vægum kjörum i saraa ti'gangi.
Eg álít að bankinn eigimiklu fremurþökk
en vanþökk skilið fyrir það,að hann vill
leitast við að efla atvinnuvegina.
Eg
játa það, að einum 10—12 þilskipum
mundi hafa verið færra við Faxaflóa,
ef bankinn hefði ekki styrkt menn til
skipakaupanna.
En með þessu hefir
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hann stutt að þvi, að 200 manns hafa
fengið atvinnu, sem annars hefðu setið
í landi, og jafnframt hefir skipastóllinn
við Faxaflóa talsvert batnað við mörg
stór og góð skip, sem bankinn hefir
verið hjálplegur mönnum að kaupá.
En auk þessa álit eg, að lánveitandanura komi ekki við, til hvers lánþiggjandinn ver lánsfénu; þegar lántakandi
býður nægilegt veð, og bankinn heflr
þá næga peninga til, þá álit eg ekki
næga ástæðu fyrir bankann að neita.
Eg játa það, að rétt sé að styrkja
jöfnum höndum landbúnað og sjávarútveg, enda má sjá það á skýrslu þeirri,
sem eg hefl, mönnum til hægðarauka,
sett i almanhk Þjóðvinafélagsins, að
bankinn heflr engu minna lánað til
landbúnaðar og móti fasteignarveðum
til sveitabóndans, en þeim, sem auka
þilskipaeignina, en sá er munurinn, að
lánið Btendur hjá sveitabóndanum, en
þeir, sem lán fengu til skipakaupa, hafa
nú greitt hvern eyri af þvi láni.
Það hefir verið talað um, að hinn
fyrirhugaði hlutafélagsbanki mundi stórum styðja verzlunina. Þessi banki hefir líka viljað gera það; hann heflr átt
stórar upphæðir hjá innlendum kaupmönnum og á enn; hann hefir viljað
styðja jöfnum höndum landbúnað, sjávarútveg og verzlun. Eu af því að
hann hefir haft yfir svo litlu (é að
ráða, þá hefir bann ekki getað stutt
neitt af þessu til hlitar. Það er auðséð,
þegar litið er á starfsfé bankans, hve
ófullnægjandi það hlýtur að vera til að
bæta úr öllum þörfunum. Eins og
kunnugt er, þá er stofnfé hans einar
500,000 kr. í seðlum: auk þess er varasjóðurinn nú um 200,000 kr., en honum má ekki verja til útlána. Mikið af
veltufé bankans eru einmitt sparisjóðsinnlög, en það er auðsætt, hve varúðarvert er að binda nokkuð að mun af
því í útlán með 10 ára afborgunar-
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fresti; til þess verður helzt gripið til
þess að veita af því ábyrgðarlán eða
til að kaupa fyrir það vixla, þar sem
inneignamenn sparisjóðsins geta, eftir
ákvæðum hans, heimtað eign sína samdægurs eða með litlum fyrirvara. Ef
bankinn hefði haft lx/» miljón i stofnfé, þá hefði hann getað gjört mun meira,
en hann verður eins og aðrir að sníða
sér stakk eftir vexti.
H. þm. V. Sk. (Guðl. G.) tók það
fram, að bankastjórnin hefði ekki verið nógu framsýn, að sjá ekki peningaþröngina fýrir,
og kvað hann
að hún hefði
átt að reyna að
draga úr lánbeiðnum í tima. En h.
þm. getur verið þess fullviss, að hún sá
það, sem allir aðrir landsmenn sáu, að
um leið og fjársalan til Englands teptist,
hlytu peningar að þverra i landinu.
En þótt bankastjórnin sæi þetta, þá er
eg alveg á móti þvi, að rétt hefði
verið af bankastjórninni að hækka vexti
i bankanum, þvi að auðséð var, að það
hefði leitt til þess að spilla fyrir öllum
þeim, sem lánþurfar voru; um leið
og bankinn hækkaði rentuna, þá var
sjálfsagt að hún hefði hækkað raanna
á meðal. Margir hafa sagt hið sama
við mig, sem h. þra. nú bar fram, að
það væri merkilegt, að bankinn skyldi
ekki hafa hækkað rentur hjá sér, en
fyrir mér hefir það vakað, að bankinn
skyldi ekki verða sá, sem fyrst gæfi
tilefni til þess, að renta hækkaði i viðskiftum manna á meðal, en verið getur að þingið renni á vaðið, ef frv. um
veðdeildina verður samþykt og rentan
af verðbréfunum sett 4*/» #/o.
Eg verð þvi að svo stöddu að halda
þvi fast fram, að bankinn eigi þakkir
skilið af almenningi fyrir það, að hann
gaf ekki tilefni til að renta hækkaði,
og að lairgt sé frá að hann sé ásökunarverður fyrir það.
Það var eins hægt að setja stýflu
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fyrir ofmikil lán, með einu neii til lánbeiðenda, eins og með þvi að setja háar rentur, og með því fæla menn frá
láutöku.
Valtýr Guðmundggon: Eg skal taka
undir það, að eg get yfir höfuð látið
ánægju raína í ljósi yfir aðgjörðum h.
fjárlaganefndar, yfir því hve varlega
hún hefir farið og hve mikið tillit hún
hefir tekið til ástandsins i landinu. En
um þetta skal eg ekki fjölyrða, heldur vfkja máli mínu að nokkrum aðgjörðum stjórnarinnar og þar á roeða)
embætti8skipunum hennar og eftirlaunaveitingum.
Fyrst skal eg nú minna á það, hve
sorglega lítið far stjórnin gerir sér um
að undirbúa mál vor undir þing. Skal
eg þar nefna að eins eitt mál, af þvi að
það er töluvert þýðingarmikið og áhugamál margra og meðal annars bar
það á góma á þingmálafundi i kjördæmi minu. Þetta mál er málið um
stofnun innlends brunabótafélags. Þingið hefir áður tekið mál þetta fyrir, en
af því að það hafði ekki næga þekkingu til að leiða það til lykta, fór það
þess á leit við stjórnina aó hún undirbyggi málið. Það eru nú liðin 4 ár
siðan, en ekkert svar þó komið. Reyndar hefi eg heyrt því fieygt, að vér munura geta vænt einhvers svars nú fyrir
þinglok, en það er nokkuð seint. Mér
er dálitið kunnugt um gang málsins,
þvf að sem þingmaöur áleit eg mér
skylt að fara til stjórnarinnar og grenslast eftir um það. Fekk eg þá að heyra,
að fyrir 3 árum hefði stjórnin skrifað
brunaroála8tjóra einum í Danmörku
til að leita upplýsinga hjá honum, en
ekkert svar fengið og látið svo þar við
sitja. En við það að eg hreyfði málinu, mun þvi nú að nýju hafa verið
gaumur gefinn af stjórninni. Þetta seinlæti stjórnarinnar má virðast harla
Alþ.tlð. B. 1899.
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leitt, og auk þess mjög efasarat, hvort
það sé beppilegur vegur að Ieita upplýsinga aðeins hjá einum brunamálastjóra og það einmitt þeim, sem stendur fyrir því brunabótafélagi, sem
Reykjavik skiftir við og sem þvf varla
getur verið með öllu óvilhallur maður,
þar sem Island stendur í svo nánu
brunamála sambandi við félag hans,
og hann því af mjög eðlilegum ástæðum sjálfsagt ekkert áfram um að það
rofni. Fyrir oss er málið allþýðingarmikið, því að það er rétt, sem h. þra.
Borgf. sýndi fram á, að úr Reykjavik einni hefir gengið stórum meira fé
út úr landinu i brunabótagjald en inn
hefir komið í brunabætur og þegar
ait landið er tekið, þá hlýtur hér að
vera um stórfé að ræða.
Það er auðvitað, að hér er um vandamál að ræða, en þvi fremur hefði
stjórnin átt að gjöra sitt til að styðja
þingið í því að koma því áfram. Það
hlýtur þvi að vera óánægjuefni fyrir
þing og þjóð, hvílíkt tómlæti stjórnin
hefir sýnt i máli þessu.
í fjárlögunum er farið fram á að
gjöldin til póststjórnarinnar séu töluvert hækkuð. Þessi hækkun er sjálfsagt nauðsynleg, og hæstv. landsh. lét
i ljósi ánægju sína yfir því, að tillögur
stjórnarinnar hefðu verið teknar til
greina. Þó er eítt atriði hér, sem eg
vildifá upplýsingarum, það er ura húsnæði póstmeistarans. Eins og kunnugt
er, veitti síðasta þing fé til að kaupa
pósthús og hafði það svo ríflegt, að nægilegt húsrúm hefir orðið afgangs til þess að
póstmeistari gæti haft bústað í pósthúsinu, enda er sú raunin á, að hann býr
þar nú. En nú er þess eigi getið i
fjárlögunum, hvort póstmeistari eigi
að hafa þar ókeypis bústað eða ekki.
Eg þekki ekki lagaheimild fyrir þvi,
að póstmeistaríun eigi að sjálfsögðu að
15 (1. sept.).
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hafa ókeypis bústað, og af því að eg
býst við, að hún sé ekki til, þá þarf að
taka þetta fram, sé það tilætlunin að
hann búi leigulaust, eins og vel má
vera að rétt sé, og að það sé ekki otmikið þótt hann hafi ókeypis bústað í
viðbót við laun sín. En aö þetta sé
gert svona þegjandi er meira en óviðkunnanlegt, það er ófært.
Enn er eitt atriði, sem eg veit að mörgum þykir athugavert í stjórnarfarinu,
og það er það, hve margir ungir embættismenn hafa komist á eftirlaun.
Bæði þjóð og þing óskar þess, að eftirlaunin séu lækkuð eða jafnvel afnumin
með öllu. Hér stendur þjóð og þing
gagnvart stjórninni, sem ekki vill lækka
eftirlaunin, og þó eg hallist þar meira
að skoðun stjórnarinnar, þá sýnist það
engan veginn rétt aí stjórninni, þar
sem afstaðan er þannig, að æsa þjóðina enn meir móti sér með því að
demba uugum mönnum upp á eftirlaun;
slikt hlýtur að verða til þess að spilla
góðri samvinnu milli stjórnarinnar og
þjóðarinnar, sem heldur fast við það,
að eftirlaunabyrðinni sé létt á sér. Það
lítur sérstaklega svo út, sem það ætli
að færast i vöxt, að sýslumenn komist
ungir á eftirlaun; þannig er um sýslumanninn úr Noröur-Múlasýslu og þar
mun almenningur lita svo á, að efasamt hafi verið, hvort stjórnin hefði átt
að veita honum eftirlaun án aðgjörða
þingsins eða dómstólanna. Þá raun og
mörgum sýnast það ástæðulitið, að farið var að setja sýsluraanninn í ísafjarðarsýslu á eftirlaun. Nú stendur það
til að sýslumaðurinn í Gullbringu- og
Kjósarsýslu komist á eftirlaun á unga
aldri, og fara þó þær sögur af em
bættisfærslu hans, að spursmál mun
þykja, hvort hann hafi rétt til eftirlauna. Þá hefir einn ungur læknir uýlega verið settur á eftirlaun; það er mælt
að klögun hafi vofað yfir honum, en
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stjórnin flýtt sér að veita honum lausn,
svo að hann fengi að njóta eftirlauna.
Það er harla óheppilegt, ef stjórnin
misbrúkar rétt sinn til að setja menn
á eftirlaun, einkum nú, þegar eftirlaunaspursmálið er deiluefni milli þings og
stjórnar.
Stjórnin ætti að vera svo
varkár í þessu máli, að í öllum vafatilfellum láti hún eftinaunaspursmalið
koma til úrslita þingsins eða dómstólanna.
Það virðist vera töluvert samband
milli þess, hve ungir ýmsir embættisraenn láta af embættum, og hinu, að
stjórnin sé ekki nægilega kostgæfiu að
vanda embættismannavalið. Hún virðist ekki sem skyldi hafa ’tekið tillit til
þess, hvort embættismennirnir hafi verið
reglumeun eða eigi. Ætti hún þó sérstaklega nú að taka tillit til þess, þar
sem þing og stjórn hafa tekið höndum
saman til þess, að berjast gegn ofdrykkjunni. Stjórnin þyrfti þar eins
og í öðru, að minnast þess, að »hvað
höfðingjarnir hafast að, hinir ætla sér
leyfist það«.
Það var kunnugt um þenna héraðslækni, sem eg nefndi áðan, að hann
var mjög mikill óreglumaður áður en
honum var veitt embættið, enda varð
sú raunin á, að hann varð að leggja
niður embættið eftir örfárra ára þjónustu; og því miður er þetta ekki eina
dæmið þess, að alkunnum óreglumönnum hafi verið veitt embætti, og nú hefir
það heyrst, að enn ein embættisveiting
sé á ferðinni, þar sem óreglumaður
muni verða tekinn fram yfir reglumann.
Þetta segi eg til athugunar fyrir stjórnina.
Enn er veiting einnar sýslanar,
sem veitt hefir verið á þessu fjárhagstimabili, sem hneykslað hefir margan
mann; það er málfærslumannssjslanin
við landsyfirréttinn.
Það er kunnugt,
að sá maður, sem því starfi gegnir,
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þarf að hafa ýms viðskifti við útlendinga, og að þeir fela honum ýms peningamál á hendur; það er því mjög
undir því komið, að sá maður sé áreiðanlegur reglumaður, þvi að útlendingar
geta varla gjört ráð fyrir, að öðrum
manni sé skipað i þá stöðu, og þvf sé
óhætt að leita aðstoðar hans í fjársökum.
Ef hann nú reyndist miður, þá gæti
slikt komið óorði á landið og embættisstétt þess erlendis.
Að sjálfsögðu er
það lika mjög áríðandi fyrir landsmenn,
að málfærslumennirnir séu áreiðanlegir
menn, en það er einkum sú hiið máls
ins, sem að útlendingum veit, er eg
hefi nú viljað taka fram.
Þegar málfærslumannssýslanin var
veitt siðast, þá var meðal annara í boði
maður, sem áður hafði gegnt þeirri
sýslan og reynst vel, og auk þess alkunnur að áreiðanleik og reglusemi, en
þó var tekinn fram yfir hann maður,
sem hefir orð á sér fyrir að vera fremur óreiðumaður í fjársökum.
Eg veit
ekki, hvernig stjórnin fer að réttlæta.
þetta, og þar sem þjóðin á að launa
embættismönnum sinum og sýslanamönnum, þá er full ástæða fyrir þingið
að skifta sér af þvi, hverjir I embættin
eru skipaðir og hvernig þeir rækja
þau.
Eg skal svo að sinni ekki fara lengra
út I þetta mál, en óska upplýsinga
viðvlkjandi bústað póstmeistarans, og
ber það undir hæstv. landsh., hvort eigi
sé rétt að taka það fram í fjárlögunum, að hann skuli bafa ókevpis bústað,
ef sú er meiningin, og hann að öðru
leyti hefir þó ekki lagaheimild fyrir
honum.
Landshöfðingi.-. H. þm. Vestm. (V. G.)
mintist fyrst á brunabótamálið, og vildi
gjarnan vita, hvaða position stjórnin
hefði tekið i þvl máli, en eg veit ekki i
betur en öll skjöl þvf viðvikjandi séu !
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þegar prentuð í Stjórnartíðindunum, og
skal eg gjarna láta útbýta þeim.
En hvað því viðvíkur, að póstmeistarinn búi i pósthúsinu, þá óskaði þingið
að fá barnaskólann keyptan, og eg held
að nokkru leyti af þvl, að þar var til
ibúð, enda er alveg nauðsynlegt að
póstmeistarinn búi í pósthúsinu vegna
margs. Ef t. d. skip koma á næturþeli,
þá er hann vakinn upp um hánótt, og
þvi lang-eðlilegast, að hans sé að leita
i pósthúsinu. Hins vegar get eg játað
það, að réttara væri að taka það fram,
að póstmeistarinn skuli hafa frian bústað í pósthúsinu, en væri slikt ákveðið
með lögum, mundi hann óefað geta
gjört hærri kröfur til húsnæðis, þar
sem hann nú hefir einungis 3 litil herbergi, en mér skyldi þykja vænt um,
ef fjárlaganefndin vildi taka fram, að
hann skyldi hafa fritt húsrúm til atnota.
Þá mintist h. þm. Vestm. (V. G.) á
það, að stjórnin væri gjörn á að veita
mönnum lausn frá embætti, og það á
unga aldri, eða jafnvel ýtti undir þá
með að gjöra það.
En hvað viðvíkur sýslumanninum i
Gullbringu- og Kjósarsýslu og sýslumanninum i Norður-Múlasýslu, sem
hann nefndi sérstaklega til, þá var ómögulegt fyrir stjórnina, eftir þeim
læknisvottorðum, sem þeir höfðu, að
neita þeim um lausn, og það með eftirlaunum. Því siður er nokkur hæfa
fyrir því, að læknirinn i Barðastrandarsýslu bafi verið látinn segja af sér,
til þess að forðast kæru, að rainata
kosti hefi eg ekki séð neina kæru eða
heyrt getið um að von hefði verið á
slikri kæru, en aftur á móti hafði hann
vottorð frá mjög áreiðanlegum embættislækni um að hann liði af 2—3 bættulegum sjúkdómum, og það var áreiðanlegt, að hann gat ekki þjónað síinu
15*
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héraði sökum heilsubrests, svo eg get
ekki séð neina ástæðu til að bregða
stjórninDÍ um, að hún veiti lausn frá
embætti án lagaheimildar, eða jafnvel
ýti undir menn til að sækja um
lausn.
Viðvikjandi því, að stjórnin veiti
óreglumönnum embætti, þá er ekki svo
gott að geta séð fyrir þvi, eða dæmt
um það. Skoðanir manna eru svo misjafnar á því, hvað kallast megi óregla
eður ekki. Og þó brytt hafi á einhverri
óreglu hjá manni, áður en hann kom i
embætti, þá er alls ekki sagt nema þeir
geti lagt hana niður, þegar þeir koma
i embætti, eða fá áríðandí starfa á
hendur.
En hins vegar er ómögulegt
að girða fyrir, að menn kunni, eftir að
þeir eru komnir í embætti, að leggjast
i óreglu, svo úr verði veikindi, eða að
eitthvað fari i ólagi. Fyrir slíku getur
stjórnin aldrei feugið næga tryggingu.
En að því er sérstaklega snertir prokuratorssýslanirnar, þá skal þess getið,
að þær tvær sýslanir voru veittar í
einu, svo eg veit ekki hvorn h. þm.
Vestm. (V. G.) meinar raeð þessura óreiðumanni, sem hann var að tala um.
En mér fyrir raitt leyti er ekki kunnugt um, að þeir séu neinir óreiðumenn
í peningasökum, svo þeim t. d. sé ekki
trúandi til að innheimta peninga, og
eg veit ekki til aö það hafi nokkurn
tima koraið i bága.
Um annan þessara manna get eg
lika sagt það, að hans umsókn gekk
aldrei gegnum minar hendur, þó það
annars geti ekki komið hér til greina.
Guðjón Guðlaugsson: Það er gamalt
máltæki, að það er ekki minni vandi
að gæta fengins fjár en afla þess, og
eins er með stjórnina, að gæts fjár
þessa lands. Mér dettur að visu ekki
í hug, að stjórnin geti betur en aðrir
menn, svo að hún geti gjört svo öllum
liki, en einmitt þess vegna álit eg, að
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ekki þurfi að skoða sem neinar ávítur,
þótt minst sé á nokkur atriði.
Þá vildi eg fyrst vekja athygli á þeim
fjárveitingum, sem gjörðar eru án hennar lagaheimildar, t. d. til vegabóta. —
Þegar við komum heim af þinginu, þá
fáum við stundnm ákúrur fyrir, að við
séum nokkuð »flott* á fjárveitingum.
Getur verið, að svo sé stundum, en
stundum er það á alls engum rökum
bygt, en það er lika hægra að forsvara
það, ef maður getur sýnt fram á, að
fénu hefir verið vel varið.
Viðvíkjandi vegabótum, hvernig fénu
sé skift til akvega, þjóðvega eða fjallvega o. s. frv., þá getur öllum skjátlast, en hins er að gæta, hvort landsstjórnin sparar eins og hægt er. —
Með sparnaði meina eg ekki, að hún
ekki megi brúka féð, ef til framkvæmda
horfir, heldur að eins það, að hún ekki
beinlínis sói þvi.
Eg er nú ekki mjög kunnugur vegabótum, en eftir rainni þekkingu á þeim,
þá er þar ýmsum einstökum mönnum
fengið talsvert fé í hendur, sem þeir
gætu farið betur með. Eg hefi heyrt,
að reikningar þessara manna væru ekki
sérlega glöggir. Hér er mikil fjárupphæð fengin í hendur einstökum mönnum, oft alþýðumönnum, sem ekki hafa
mikla þekkingu, og reikningsskilin óglögg, og vont að átta sig á þeim. —
Svo er lika borgað fyrir verk, sem ekki
ber að borga fyrir, t. d. að borga verkstjóra fyrir að útbýta launura verkmannanna.
Mér finst það beinlínis vera eitt af
þeirra aðalskylduverkum, og þetta því
óþörf fjáreyðsla.
Ennfremur munu
þessir vegstjórar ekki sýna næg rök
fyrir þvi, að þetta fé gangi í raun og
veru alt til þess, sem því er ætlað, því
þeir þurfa ekki að sýna kvittanir fyrir
því, Auk þess hafa þeir ýms réttindi.
Þeir hafa t. d. einkarétt á að Jeggja
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til alla hesta, og geta sett upp þá
leigu nærri því eins og þeir vilja. Ef
vegstjórar geta fengið 70—80 kr. í
leigu eftir hestinn yfir sumarið, þá er
það sannarlega góð leiga, þar sem hægt
mun að fá góða vagnhesta keypta fyrir um 80 kr. Það mundi öðrum þykja
gott að fá 40 kr, og hærri leiga mun
varla gjörast manna á milli.
Oft er
það líka, að þeir fá leigða hesta hjá
bændunum í sveitinni, en eg veit ekki,
hvort leigan í reikningnum er alveg
sú sama og sú sem bóndinn fær. Svo
er kaupgjaldið lika of hátt. Eg fæ
heldur ekki séð, að vandfengnari séu
raenn til vegagjörða en annarar vinnu,
heldur mun oít svo, að til þeirrar
vinnu veljast þeir, sem annars enga
vinnu mundu fá hjá bændum, slæpingar og flækingar. Og i þjónustu lands8tjórnarinnar fá þeir hærri laun en
bændur annars gefa duglegustu mönnum. Þetta virðist mér að þurfi að athuga; en eg býst við þeim mótmælum,
að ekki sé hægt fyrir landsh. að sjá
alt þetta svo nákvæmlega, og eg skal
játa, að það getur verið erfitt.
En annað er það líka, semerathugavert við vegabæturnar, og það er, að
mér fin8t landsstjórnin vaða i villu og
svima með, hvar mest sé þörfin á vegabótum, eins og t. d. að vilja ekki veita
fé til vegagjörðar á Þorskafjarðarheiði,
og þó hún stundum láti skoða, þá eru
áætlanirnar ekki áreiðanlegar.
Þetta
sýnir ait, að landsh. er ofvaxið að geta
séð nákvæmlega um alt þetta. En
landsh. hefir frá hálfu þings og þjóðar
verið veitt aðstoð i þessu efni, þar sem
er verkfræðingur landsins, sem ætti að
geta verið nokkurs konar altsjáandi
auga i þessu efni. Og þar sem þess
um manni eru veitt allrífleg laun til
þessarar aðstoðunar, þá virðist svo, sem
menn gætu átt heimting á, að vegabætur væru gjörðar eftir fastri reglu
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og nákvæmum áætlunum, og þar sem
mest er þörfin, svo þær væru ekki
eins og fálm út i loftið. Þar semþessi
raaöur hefir 3000 kr. i laun og árlegur
ferðakostnaður hans mun vera ura 4
—500 kr., þá finst mér hann annaðhvort ekki vera eins vel og réttilega
notaður, sem þingið á heimting á, eða
ekki vel fallinn til þessa starfa. Mér
fir.st óviðfeldið, þegar við höfum sérstakan mann, að við 6kulum þá ævinlega þurfa að fá útlendan mann, þegar eitthvað þarf að gjöra. Það má að
visu kanske segja sem svo, að þessi
maður hafi of mikið að starfa, en þá
ætti hann að geta haft menn sér til
aðstoðar, sem væru hans undirmenn en
ekki yfirmenn. Mitt álit er, að verkfræðingur landsins ætti að vera æðsti
maður i þessum efnum, og hér um bil
einráður. En til þess að geta gegnt
starfinu vel, þarf hann að hafa áhuga,
interesse, á því og ferðast um með
dugnaði. Það er ekki nóg að hoppa
og skoppa til og frá. Hann á að segja
landsstjórninni, bvar helzt skuli veg
leggja, hvar þörfin sé mest, og hver
kostnaöurinn verði, og gefa upplýsingar uni, hvort vegurinn sé fjölfarinn eða
ekki, hvernig velmegun manna sé, og
hvort fólksfjöldi er mikill o. s. frv., en
slfkt getur ekki orðið nema með athygli og áhuga. Eg get ekki séð, að
hann þurfi að sitja í Reykjavík háltt
árið aðgerðarlltill.
Það ætti að vera
verk hans að athuga reikninga þá, sem
eg nefndi áðan, hvort þeir séu réttir,
og hvort fénu sé varið réttilega. Hann
ætti að benda á, ef honum virtist eitthvað athugavert, og þá fyrst gæti
landsh. skorið úr. Á síðasta þingi var
ákveðið að fá útlendan verkfræðing til
að skoða brúarstæði á Lagarfijóti. Eg
hefi séð áætlanir hans, og þær ættu
ekki hvað sizt að opna augun á raönnum fyrir þvi, hvað heimta má af ein-
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um verkfræðing. En sá galli var á,
að hann evðilagði áætlun verkfræðings
iandsins i 4 eða 5 atriðum.
Eg álít
rétt að geta þessa, til þess að verkfræðingurinn vandi sig betur hér eftir.
Mér flnst þetta óheppilegt, þvi svo gæti
farið, að ef óánægja þjóðarinnar vex,
þá gæti svo farið, að hún heimtaði að
þessi starfi legðist niður, en það álít eg
vera óheppilegt, því eg álft manninn
vel gefinn, og hygg því að hann muni
geta gert betur.
Eg vildi sérstaklega
óska þess, að landsh. væri ekki of mildur húsbóndi, en hygg þó fremur að
hann muni rnildur, en að verkfræðingurinn sé ekki starfinu vaxinn.
Þá var annað atriði, og það er viðvikjandi 1. lið landsreikninganna 1896,
sem eg hygg nú að þjóðin sé ekki á
móti i sjálfu sér, en hún vill að upphæðin sé borguð fyrir það sem gjört er,
en ekki fyrir það, 3em ekki er giört.
Það var viðvikjandi styrk til Magnúsar Þórarinssonar á Halldórsstöðum, 1200
kr., sem þegar eru borgaðar út. En
styrkveitingin var miðuð við það, að
tóvinnuvélarnar yrðu fluttar frá Halldórsstöðum að Húsavík, en standi þær
enn þá á Halldórsstöðum, þá álít eg
ekki rétt að borga út þenna styrk, þar
sem skilyrðinu er ekki fullnægt, nefnil.
að flytja þær á Húsavík.
Landshöfðingi'. Þótt mér virðist nið
urlagsatriðið i ræðu h. þm. Strand.
(Guðj. G.) fremur snerta reikningslagafrumv. fyrir 1896 og 1897 en þetta
mál, þá mun eg eigi að síður svara
þvi nú, þannig, að snemma á árinu
1896 kom beiðni frá sýslumanninum í
Þingeyjarsýslu, fyrir hönd sýslunefndarinnar, um að borgaðar væru út þær
1200 kr., sem veittar voru á fjárlögun
um til þess að flytja tóvinnuvélarnar
frá Halldórsstöðum til Húsavikur, og
fullkomna þær, og lofaði hann að flutningurinn skyldi fara fram, en eg hefi
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heyrt, að enn muni ekki búið að framkvænia flutning þennan. Það er því
á þingsius valdi að heimta að sýsluí efnd Þingeyjarsýslu endurborgi þessar 1200 kr., ef þvi sýnist svo. H. þm.
N.-Þing. (B. Sv.) var sýslumaður i Þingeyjarsýslu, þegar beiðnin kom frá sýslunefndinni, en því miður er hann ekki
viðstaddur nú til að gefa upplýsingar.
Jón Þórarinsson: Eg skoða þetta sem
nokkurskonar eldhúsdag Nd., dag sem
hún hafi tekið sér til þess utan dagskrár, að minnast á ýmislegt, og meðal annars athuga gjörðir stjórnarinnar
á siðustu tveim árum og finna að þvi,
sem henni finst aðfinningarvert i fari
stjórnarinnar. Þetta út af fyrir sig er
ekki nema nógu garaan, og það er eðlilegt að eitthvað fijóti með f kritikinni,
sem beturhefði veriðósnert, en sem allra
fæstætti sjálfsagt að koma afslfku, náttúrlega bezt að það væri ekkert, því að
mikið af ástæðulausum aðfinningum,
hlýtur að draga úr áhrifura kritikarinnar yfir höfuð. Hæstv. landsh., svaraði
ekki einni aðfinningu, sera kora fram,
sjálfsagt af þvf að hún snerti hann persónulega.
Þegar verið var að tala um veitingu
á sýslunum og embættum, þá var sérstaklega fundið að veiting ráðsmannsembættisins við holdsveikraspítalann.
Sá h. þm., sem á það mintist, gat eigi
séð, að sá, sem þá sýslan fekk, hefði
annað til síns ágætis en að hann hefði
verið venslaður veitingavaldinu. Það
er óheppilegt að varpa sliku fram og
meiða með því alsaklausan mann. Eg
mótmæli því, að það hafi af almenningi
verið álitin hneykslanleg veiting, er spítalaráðsmaðurinn fekk sýslan þessa,
eins og hitt er vitanlega ósatt, að bann
hafi verið uppgjafakaupmaður; það er
hverjum manni kunnugt, að maðurinn
hafði full-lífvænlega stöðu, og hafði
einmitt i þeirri stöðu sinni sýnt, að hann
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var duglegur og ráðvandur maður, sem
vel kunni að fara bæði með sitt eigið og
annara. Það er vandfenginn maður í ráðsmannsstöðuna. En einmitt þessi maður
hefir sýnt, að hann er fullfær um að gegna
henni, með þvf að hann hefir fullnægt
öliura þeim kröfum, sem með sanngirni
verða til hans gjörðar. Eg veit að visu
að tveir prestar, líklega þjóðkunnari
en maður þessi, sóttu um ráðsmanns
embættið. En eg get vel skilið, að
stjórnin kynokaði sér við að færa þá
úr nempunni, þar sem hún átti auk
þeirra völ á vel hæfum manni.
Þá skal eg leyfa mér að minnast á
það, sem komið hefir fram um sölu á
mjólk til spítalans. Spitalastjórniu hafði
gjört samninga við menn um sölu á
mjólk, og hafa þeir samningar allir
verið haldnir af hennar hálfu; aftur
hafa sumir þeir, er hún gjörði sarnningana við, ekki getað staðið við þá að
sfnu leyti; varð þá að útvega hana
annarstaðar, og fór svo, að ekki var
hægt að fá haua fyrir minna en 18
aura pottinn, og ætla eg að þinginu
megi Btanda á sama, hvaðan hún er
fengin, hvort heldur það er utan úr
Viðey eða sunnan úr Hatnarfirði eða
hvaðan anuarstaðar að, að eins að
hagsmuna spitalans sé gætt.
Þá er að minnast á bankahúsið.
Menn hafa efast um að bankastjórnin
hafi haft heimild til að byggja húsið,
og spurt að, hvaðan henni hefði komið
sú heimild, hafi hún nokkur verið.
Hæstv. landsh. hefir að vlsu svarað
þessu. En eg fyrir mitt leyti vil þakka
bankastjórninni fyrir, að hún hefir bygt
bankahúsið, hvort sem hún nú hefir
gjört það í leyfi eða óleyfi, því að það
er bæði henni og landinu til sóma, og
eins og h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) tók
fram, hefir ekki verið varið til byggingarinnar neinu því fé, sem heimild
var til að lána út, svo að ekki hafa
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peningavandræðin í landinu aukist við
hana. Þótt bankahúsið sé stærra en
bankinn þarf á að halda uú sem stendur, þá vona eg að haun eflist svo, að
sú tíð komi, að húsrúmið verði ekki ofmikið handa bankanum sjálfum. En
nú fyrst um sinn, á meðan hann getur
mist nokkuð af því, efast eg ekki um,
að hann muni geta leigt út það, sem
haun getur án verið. Um aðrar athugasemdir, sem fram hafa komið, get
eg sagt, að mér finnast þær á rökum
bygðar, og það gleður mig um margar
þeirra, að þær hafa koraið til tals.
Valtýr Guðmundsson :
Viðvikjandi
því, sem eg tók fram í fyrra skiftið,
lýsi eg þvi yfir, að hæstv. landsh. hefir veitt nokkurn veginn fullnægjandi
svör sumu af þvf, svo sem málinu um
stofnun brunabótafélags, og um bústað
póstmeistarans. Aftur á móti fanst mér
sumst í svari hæstv. landsh. viðvikjandi
embættaveitingum og lausn frá erabættum engan veginn viðunandi.
En það er eitt atriði, sem ekki hefir komið fram i umræðunum i dag, og
sem þó er fyllilega þess vert, að þvi
sé hreyft; það er ástandið í latínuskólanum. Því raiður er hæstv. iandsh.
ekki við nú sem stendur, en eg verð þrátt
fyrir það að hreyfa því máii nú.
Eins og vér vitum, er tarið fram á
i fjárlagafrumv. fyrir næsta fjárhagstfmabil til lærða skólans 38,900 kr. 65
a. fyrra árið, og 34,938 kr. síðara árið. Það er ekki litið fé, sem varið er
til stofnunar þessarar, þó ef til vill
ekki meira en ástæða er til, En þar
sem stofnunin hefir svo mikil útgjöld i
för með sér, þá þarf því betra eftirlit
með því, að alt fari þar vel fram, og
stofnunin verði landinu að sem mestum
notum. En það sýnist nokkur misbrestur á þvi nú síðari árin, og svo
athugaverðar sögur hafa gengið af
henni, að fjárveitingavaldið getur, að
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því er mér sýniat, ekki látið þær sera
vind um eyrun þjóta. Það befir verið
borið frara í trúverðugu blaði, og bið
sama segja raargir áreiðanlegir menn,
að í skólanum ríki megnt agaleysi, og
að kennararnir hafi engin tök á piltum, að þeir komi í tíraa þegar þeira
sýnist, og tari úr tímurn þegar þeim
sýnist. Það má getanærri, að hverjum
notum kenslan kemur, þegar svo gengur, enda kvað það hafa sýnt sig við
prófið í vor, að kunnáttan væri mjög
lakleg. Þannig kváðu burtfararprófs
stýlarnir i dönsku hafa verið hræðilegir,
og þar kveðið svo ramt að, að í einum
stýl hafi komið fyrir yfir 90 villur.
Þegar slík frammistaða hefir komið fyrir í dönsku, sem er svo náskyld inóð
urmáli voru, þá má geta nærri, hvernið hún muni hafa verið i öðrum erfiðari námsgreinum. Það er mjög athugavert, að svona skuli fara frara í
helztu mentastofnun vorri, og það er
ekki nóg með það, að sú þekking, sem
skólinn á að veita, fer forgörðum, heldur hlýtur þetta ástand að hafa siðspillandi áhrif á neraendurna. Það fer að
verða meira en athugaveit fyrir foreldra, að senda sonu sina i skóla á
meðan svona gengur, enda hefi eg
heyrt, að sumir hafl hætt við að senda
þá vegna ástandsins, og að aðrir muni
taka sonu sina burt, og láta þá lesa
utanskóla. Agaleysið i skólanum hefir
gengið svo langt, að sögur hafa farið
af þvi, að þeir hafi gjört kennurum
sínutn ýmsar brellur, og að svo ramt
hafi kveðið að, að þeir hafi kveikt i
púðri inn i einum bekknum í kennslustund, kastað steini inn um glugga hjá
rektor, og kveikt i bréfakassa hans,
svo alt stóð i ljósum loga, þegar að
var komið.
Agaleysið er svo mikið, að full þörf
væri á að stjórnin tækitil sinna kasta,
og reyndi hér að kippa i liðinn, og
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væri æskilegt að heyra, hvað hingað
til hefði gjörst í máli þessu. Það sýnist svó sein rektor skólans og kennararnir hafi ekki tök á að kippa skólanum i lag, og þvi þyrfti landsstjórnin
að taka málið fyrir alvöru að sér. Eg
gjöri ráð fyrir að fleiri h. þm. geti gefið upplýsingar í máli þessu, en sérstaklega væri fróðlegt að heyra hjá hæstv.
landsh., hvað landsstjórnin muni taka
til bragðs, ef sama ólagið helzt við
framvegis, þvi að eg álit það neyðarkosti að þurfa að veita yfir 70,000 kr.
á fjárhagstímabilinu til skólans á meðan svona gengur.
í sambaudi við
þetta ætla eg að minnast á spursmál
eitt, sem reyndar hefir áður koraið
fram hér á þingi; það er um óréttlæti
það, sem kerour fram, að þvf er snertir einstakar kenslugreinir, og gefur það
tneðal annars grun ura, að hið mikla
ólag i skóianum komi að einhverju
leyti af ólagi á stjórn skólans. Eg skal
nefna hér eitt óréttlæti, sem liggur
mjög í augum uppi, og það er, að latneskur stýll skuli vera heimtaður til
inntökuprófs i skólann; vér vitura þó,
að í reglugjörð skólans er alls eigi gjört
ráð fyrir honura, og þó heimtar rektor
hann. Þegar eg hreytði þessu máli áður hér á þingi, þá var mér svarað þvi,
að það væri sama, hvernig hann léti
reyna piltana, hvort heldur hann gjörði
það skriflega eða munnlega. Sé svo,
þá getur hann eins vel fundið upp á
því einhvern góðan veðurdag, að fara
að heimta stýl i grisku. Það er annars merkilegt, að þörf skuli vera á að
fara svona stranglega út i latinukröfurnar hér, þar sera í Danmörku er
ekki heimtað, að þeir kunni yfír höfuð
eitt einasta orð i latínu, þegar þeir
koma inn i þann bekk, sem svarar til
fyrsta bekks i latinuskóianum hér. í
Sviþjóð er latneskur stýll með öllu afnuminn í latínuskólunum, og þykja
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menn þó geta orðið fullfærir í latinn
þar. Af þvi latneskur stýll er ekki
heimtaður i reglugjörð latínuskólans til
inntöku i tyrsta bekk hans, þá veit eg
að sumir, er kent hafa piltum undir
skóla, hafa lagt minni stund á að kenna
hann fyrir þessa sök; þetta hefir orðið
ýmsum að fótakefli fyrir því að koroast inn i skólann, og á siðastliðnu vori
veit eg til, að einn piltur var gjörður
afturreka vegna latneska stýlsins; hann
hafði nóga stigatölu til þess að komast
inn i bekk sinn, og það þótt latneski
stýllinn væri reiknaður með, eu eigi
að siður var honum visað frá hans
vegna, og þegar því var heitið, að pilturinn skyldi æfa sig í latneskum stýl i
sumar, og farið fram á það við rektor,
að hann fengi að láta prófa sig í honum aftur í haust, þá neitaði rektor þvi.
Þetta er óréttlæti, sem eg verð að telja,
að við enga lagaheimild hafl að styðjast. Þessu ætti þingið að skifta séraf,
þar sera frekari kröfur eru gjörðar en
reglugjörð skólans heimilar, og þvi
fremur ætti það að gjöra það, þar sem
á síðasta þingi voru samþykt lög um
að takmarka kenslu fornmálanna.
Þetta óska eg og að landsstjórnin taki til
ibugunar, hverjar kröfur eru gjörðar
með latneska stýlinn, þótt hér sé raunar um litilræði að tala i samanburði
við ástandið í skólanum, þvi að eftir
því, sem því er lýst, þá iiggur það
beint við, að ef landsstjórnin lætur málið hlutlaust, þá verður þingið að taka
til sinna ráða, því að það væri óforsvaranlegt, að veita yfir 70,000 kr. á
fjárbagstimabilinu til stofuunar, sem
veitti ófullnægjandi fræðslu, æli upp
agaleysi, og hefði siðspillandi áhrif á
nemendur.
Guðlaugur Guðmundsson:
Eg skai
byrja með þvi, að snúa mér að ræðu
hæstv. landsh.; hann taldi það ekki
Alþ.tíð. B. 1899.
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leyfllegt og jafnvel fara i bága
við stjórnarskrána, að taka upp á tekjudálk fjárlaganna hreyfanlega skatta,
eða réttara sagt, að gjöra þá skatta,
sem greiddir eru eftir gildandi lögum,
hreyfanlega á fjárlögunum. Eg sá það
vel, að til þess að breyta þeim sköttum,
sem greiddir eru eftir núgildandi lögum,
þurfti sérstaka lagaheimild utan fjárlaganna. En eg skal ekki fara lengra
út í þetta mál nú, þvi að það er ekki
tilætlanin, að gjöra neina lagabreyting
i þá átt á þessu þingi, heldur hefi eg
að eins viljað vekja athuga á þessu
máli. Þó verð eg að halda þvi fram,
að það sé heppilegt, að eitthvað aí
sköttum eða tollum landsins sé hreyfanlegt, svo að unt sé að láta hvert fjárhag8tímabil bera sig.
Að þvi er snertir hin tvö bráðabirgðarlög, sem umtal hefir orðið um, þá
tel eg svar hæstv. landsh. viðvikjandi
þeim f ullnægjandi, þar sem hann kveður þau munu verða lögð fraro fýrir
þingið til athuguna'r.
Svör hæstv, landshöfðingja viðvíkjandi
bankahússbyggingunni voru skýr, en
mér fanst hann víkja nokkuð á bug
með að svara þv’, hvort ráðstafanir
bankastjórnarinnar kæmu ekki beint í
bága við 24. gr. bankareglugjörðarinnar.
Það hefir verið tekið skýrt fram, að
hvorki hafi verið fengið leyfi landshöfðingja né ráðgjafa til að byggja
bankahúsið, enda mundu þeir naumagt
hafa talið sig hafa heimild til að veita
það.
En bankastjórninni hefði þó alt
af verið innanhandar að útvega þessa
heimild með þvf, að fá breytt ákvæðunum í 24. gr. bankareglugjörðarinnar,
en hún hefir nú ekki gjört það, og því
verð eg að álíta, að þessi 24. gr. hafi
verið brotin, og bankahúsið bygt í
heimildarleysi og upp á eindæmi bankastjórnarinnar, því að eins og sakir
16 (2. gept.).
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standa, tel eg vafalaust, að hún hefði
þurft að fá heimild þingsins til byggingarinnar.
Það hefir verið sagt, að raáli þessu
hafi verið hreyft á þinginu 1897.
Eg
kannast við, að það bar á góraa i ræðum einstakra þingmanna, en þeir töldu
það vatalaust, að til þess að húsið yrði
bygt, yrði að leita heimildar þingsins
og landsstjórnarinnar; þetta er lika
eðlilegt, þvi að bankinn er eign landsins, og það hefir allan veg og vanda
af honum.
Eu af því leiðir aftur, að
sjálfsagt þarf heimild þingsins, til að
gjöra nokkrar þær ráðstafanir, sem rýra
trygging bankans.
Eg segi því enn:
Það var sjálfsagt að spyrja fjárstjórn
landsins, þar á meðal þingið, um leyfi,
og fá heimild þess, áður en farið var
að breyta gulli bankans i grjót.
Að þessu sinni skal eg ekki minnast
á, hvort ráðstafanir bankastjórnarínnar
hafi verið nauðsynlegar eða heppilegar,
en læt mér nægja. hitt, að minnast á
formblið málsins.
Bankahúsbyggingin hefir verið réttlætt með þvi, að bankastjórnin hafi
verið skyldug til að útvega bankanum
húsnæði. En þessi afsökun er als ekki
nægileg, þvi að í hlutfalli við störf
bankans verður húsaleiga sú, sera hann
þarf að borga i hinu nýa bankahúsi,
svo há, að engri átt nær; það er vist
varla hægt, að áætla hana lægri en
4—5000 kr. á ári.
Eg skal gjarna viðurkenna það, að
ef bankastjórnin hefði leitað leyfis þingsins, til að byggja bankahús og fengið
það, þá mundi það ekki hafa ætlast til,
að bygð væri nein Skuggahverfissteinkytra.
Gagnvart h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) skal
eg taka það fram, að þar sem eg drap
á það, að bankastjórnin hefði ekki gætt
skyldu sinnar, þá beindist athugasemd
mín að þvf, að bankastjórnin hefði lagt
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tiltölulega of mikið fé fram handa einni
atvinnugrein vorri, sjávarútveginum, og
með því spilt fyrir hinum atvinnuvegunura ineð þvi að örva um skör fram
og frekara en skynsamlegt var spekulation i þessari grein.
Bankastjórnin
hefir þar sýnt óhappaskort á víðtæku
yfirliti, þar sem hún hefir hjálpað til
þess, að þessi grein yxi óeðlilegum
vexti, henni sjálfri til niðurdreps, og
því ekki getað stutt hinar atvinnugreinir
landsins nándar nærri að tiltölu eða
eins og þörf hefði verið á.
Að visu játa eg það, að hér er um mikið
vandaverk að ræða, að skifta fé bankans hagsýnilega milli atvinnuvcga landsins, og þvi meira vandaverk er það,
þar sem bankastjórnin hefir svo litið
fé yfir að ráða, að hún getur ekki veitt
öllum atvinnuvegunum fullnægjandi
stuðning með þvi.
Eg skal að eins
nefna það, að ef bankinn ætlaði sér að
styðja verzlun landsins að verulegum
mun, þá hefir hann ekki fjórðung þess
fjár, sem hann þyrfti.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) vildi segja,
að það væri ekki á rökum bygt, sem
eg hefði sagt um það, að bankinn hefði
átt að hækka vexti sina, þvf að afleiðingin mundi hafa orðið sú, að vextir
af fé mundu alment hafa hækkað í
landinu.
Það er alveg rétt, og ekki
við öðru að búast, ef peningastofnun
landsins hefði hækkað vexti, þá mundu
einstakir menn lika hafa gjört það. —
En eg sé ekki, að þetta hafi verið næg
ástæða fyrir bankann til þess, að hækka
ekki vexti sina.
Það er sjálfsagður vottur um þurð á
einhverri vöru, að eftirspurn eftir henni
eykst, og sjálfsögð afleiðing af þvi er
aftur, að varan hækkar í verði. Þetta
er lögmál, sem gengur gegnum alt
viðskiftalifiö, og nær til penínga eigi
síður en annarar vöru.
Þetta ætti h. 1. þm. Arn. (Tr. G.)
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sem gamall verzlunarmaður að vita,
þvf segi eg, að það hefði verið alveg
sjálfsagt íyrir bankann, að hækka vextina, þegar fór að bera á peningaþurðinni, og af því að fyrirsjáanlegt var,
að það var um enga augnabliksþurð
að ræða.
Hin heiðraða bankastjórn
hefði átt að vita, að hér var um alveg
eins sjálfsagðar og eðlilegar afleiðingar
í viðskiftalífinu að ræða, eins og það
náttúrulögmál er, sem jafnar vatnið i
kerinu, og eftir þvi hefði hún átt að
haga sér. Hún hefði átt að sjá það,
að hver sú ráðstöfun hennar, sem kæmi
i bága við þetta, hlyti að verða til
skaða, eigi að eins fyrir viðskiftastofnunina, heldur lika fyrir viðskiftamennina. En eg skal ekki rekja þetta mál
lengra, eg vona, að eg hafi drepið á
nóg til þess, að skynbærir raenn sjái,
að afsakanir h. 1. þm. Árn. (Tr. G.)
hafi ekki verið á rökura bygðar, og
finni, að það hafi verið skylda bankastjórnarinnar að hækka vexti f bankanum, þegar peningaþurðin varð, ekki
einungis sjálfs baukans vegna, heldur
og vegna peniugamarkaðarins í landinu.
Eg vona að h. 1. þm. Árn. (Tr. G.)
geti áttað sig á þvi, að það sé bæði
óeðlilegt, ómögulegt og til skaða fyrir
landið, að halda þeirri vöru í lágu verði,
sem mikil eftirspurn er eftir.
Eg skal þá að endingu taka það upp,
að mér virðast engan veginn hafa komið fullnægjandi svör, hvorki frá hæstv.
landsh. né h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) viðvikjandi bankahússbyggingunni, viðvíkjandi þeirri örvun um skör fram,
sem bankastjórnin hefir gefið einstökum
atvinnuvegi, og loks viðvfkjandi þvf,
hvers vegna bankastjórnin hafi ekki i
tima bækkað vexti i bankanum af bæði
innlánum og útlánum.
I¥y</<7©»' Gunnarsson: H. þra. V. Sk.
(Guðl. G.) sagði, að sinn framburður
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væri fullkomlega á rökum bygður, en
en eg álít það ofmælt, eg álit að hann
sé ekki fær um að dæma um sum þau
atriði, sem hann talaði um, af þeim ástæðum, að hann vantar nægar upplýsingar f þeim; hann getur ekki dæmt
mál fyr en hann hefir heyrt frá báðum hliðum málavexti, og þeim hlýtur
bankastjórnin að vera kunnngri en hann,
sem daglega heyrir lánbeiðnir og
vandræði manna. Eg hefijátað að það
væri skylda bankans, að styðja bæði
að landbúnaði og sjávarútvegi, en þar
sem hann var aftur að ámæla bankanum fyrir það, að hann hefði lánað
til þilskipakaupa og látið landbúnaðinn
sitja á hakanum, þá get eg upplýst
hann um það, að þeir peningar sem til
þilskipakaupa voru lánaðir, eru allir
komnir inn i bankann aftur, og búið
að lána þá aftur til sjávar- og sveitabænda, þvi það leið ekki hálft ár frá
því þeir voru lánaðir, þar til þeir komu
til bankans attur, með þeim peningum,
sem landssjóður lánaði til þilskipakaupa.
Tilefnið til þess, að bankinn hljóp undir bagga með að kaupa þilskipin, var
það, að fé það, sem þingið veitti til
þilskipakaupa, var ekki hægt að fá fyrri
en skipin voru keypt; það er ekki hægt áð
fá lán úr landssjóði út á þann hlut, sem
ekki er til. Þess vegna varð einhver
að hjálpa með bráðabyrgðaláni, tilþess
að menn gætu fengið skipin hingað á
staðinn, svo landssjóður gæti veitt lánin út á þau. Auk þess fengust skipin
mörgum þús. kr. ódýrari, þegar þáú
voru keypt öll i einu og borguð út 1
hönd, sem lika var hagur fyrir landjð.
Sú atvinna, sem menn hafa haft af þeáfcura skipum siðan þau komu, er ekki
smáræði, og þeir fiskar ekki fáir, sem
komnir eru á land með þeim, og landssjóður búinn að fá útflutningstoll af.
Hann talaði um að sjávarútvegurinn
16*.
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yxi óeðlilega og sjálfum sér til niðurdreps; þetta eru öfgar; undanfarin ár
hafa 8umir grætt á þilskipum, og í
ár er útlit fyrir að stórgróði verði af
flestum þeirra. Þá var þingm. einnig
að endurtaka ákúrur sinar fyrir það, að
bankinn hefði ekki hækkað rentuna;
hann sagði að þegar peningar minkuðu,
þá hækkuðu vextir, og vitnaði til ann
ara landa, að þegar þurð yrði á einhverri vöru, þá hækkaði verð hennar.
Eg viðurkenni að þetta er satt, slikt
er alvenja í útlöndum, en mælist mjög
illa fyrir hér á landi. Eg man eftir
þvi« frá barnsaldri minurn til þessa dags,
að þegar kaupmenn selja nauðsynjavöTur allar dýrari á veturna en á
sumrin, þá kallar almenningur það að
nota sér neyð annara. Sama vitnisburð
hefði bankinn fengið, hefði hann setx
upp rentuna i 5'/s eða 6°/«, einsog hún er
bæði i Danmörk og Noregi.
Bankinn er altaf ásakaður fyrir það,
að hann ekki láni, honum er gefin sök
á þvi, sem aðrir eru valdir að; hann
hefði altaf getað haldið áfram að lána,
ef landsmenn hefðu allir staðið I skilum við hann, og haldíð samninga sina
við hann. Að ganga harðara að mönnum en gert hefir verið, álit eg ekki
rétt, t. d. með því að selja mikið af
veðbundnum jörðum.
Bankinn hefði
getað selt jarðir tugum saman, en hann
hefir ekki fylgt þessari ströngu aðierð.
Setjum nú svo, að bankinn hefði haft
50 til 60,000 kr. fyrirliggjandi til útíána, og hann hefði lánað þær gegn
&’/»— 6®/o og notað sér þannig neyð
annara. Var það þá rétt fyrir þessa
íitlu upphæð, að setja upp renturnar i
6®/o fyrir öll viðskifti manna i roilli i
landinu? Eg álit að svarið hljóti að
vera afgjört neitandi, og almenningsálitið sé með þvi, að það hafi verið
réttara, að bankinn færi vægilega i sakirnar, og hlífðist við að gjöra menn
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gjaldþrota fyrri en i fulla hnefana.
í hið minsta biði með þá ströngu aðferð, þangað til vissa var fengin fyrir
því, livort þingið vildi hjálpa almenningi i vandræðunum, með því að bæta við
peningaráð bankans, likt og ákveðið er
i þeim 2 frv., sem nú liggja fyrir þinginu.
Sem sagt, eg álit framburð h. þm.
V. Sk. langt frá þvi, að vera á góðum rökum bygðan.
Þórður Thoroddtien: Eg skal ekki
að svo stöddu láta i ljósi álit mitt um,
hvernig nefndin hefir ieyst verk sitt af
hendi, og heldur ekki dæma um, hvernig stjórninni hefir tekist að gjöra fjárlagafrumv. úr garði.
Eg er aðeins
þakklátur stjórninni fyrir það, að hún
hefir sýnt það bæði áður og nú á þessu
frumvarpi, að hún vill styðja að því að
koraa upp vitum, og nefndinni fýrir, að
hún felst á það. En þegar vitar eru
settir, er áriðandi, að gæta vel að því,
að þeir séu settir á hina réttustu og
beztu staði, og gjörðir svo vel úr garði,
að þeir ekki með framtfðinni verði tilfinnanleg byrði fyrir landssjóð. Eg segi
þetta með tilliti til vitans á Skagatá
þar eð útlit er fyrir að hann komi til
að verða þung byrði fyrir landssjóð.
Hann er settur á mjög óheppilegan stað,
þar sem hann er settur á melbakka, sem
sjórinn brýtur, og hefir þegar brotið svo,
að nú eru ekki nema fáar álnir fram
að flæðarmáli, og öll likindi til, að kómi
eitt stórflóð, þá muni hann standa niðri
i fjöru umflotinn af sjó. Það virðist
þvi ekki annað liggja fyrir en annaðhvort byggja nú þegar öfiugan varnargarð fyrir framan vitann, og mun hann
kosta ekki minna en 10 þús. kr. að
verkfróðra manna sögn, eða þá að
byggja bráðabyrgðargarð úr stórgrýti,
sem svo þyrfti að káka við að endurbæta á bverju ári. Þetta leiðir af því,
að vitinn ekki var settur á haganlegri
stað i fyrstu, sera þó varauðvelt. Spöl-
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kom ofar en vitinn var settur er rajög
góður staður fyrir hann, dálitið fjær
sjónum, en auðvitað er grjótaðflutningur dálitið dýrari þangað en þar sem
vitinn er nú, og það hefir ráðið hjá
byggingarstjóranum, en hitt ekki, hvort
landssjóði var gjörður hagur eða óhagur. Hér var heldur enginn settur yfir
verkið fyrir landssjóðsins hönd, til þess
að gæta hans hagnaðar, en slikt tel
eg nauðsynlegt eins við vitabyggingar
eins og önnur stórvirki, sem gjörð eru
fyrir landssjóð. Eg hefi bent á þetta,
ef vera kynni að orð mín gætu orðið
til þess, að þessa yrði betur gætt framvegis.
Sökum þess að sumir h. þm. hafa
beint spurningum til hæstv. landsh., þá
skal eg i sambandi við þetta einnig
leyfa mér að beina til hans nokkurum
spurningum, með ósk um að hann vildi
svara mér upp á þær.
Eins og kunnugt er, var sumarið
1897 einn embættismaður, síra Bjarni
Þórarinsson prestur að Utskálum, tekinn fastur, sem grunaður um óráðvandlega meðferð á pósfé, og sat hann um
hríð i gæzluvarðhaldi hér í Reykjavík.
Eftir að hann hafði játað sekt sína, var
hann látinn laus, og honum leyft heim.
Þar varð hann veikur, en þegar hann
var frískur orðinn, var hann sendur
austur í Skaftafellssýslu til frekari rannsóknar, og var mál svo höfðað móti
honutn, sem dæmt var bæði fyrir undir og yflrrétti. A meðan á málinu hefir staðið, hefir honum verið leyft að
vera heima, undir gæzlu lögreglustjóra,
eftir þvi sem eg tel sjálfsagt. En i
vor flytur hann sig búferlum hingað
til Reykjavikur frá prestakalli sinu,
eins og kunnugt er, og þegar hann er
nýkominn hingað, þá hverfur hann, og
er sagt að hann hafi strokið til útlanda.
Nú vildi eg spyrja hæstv. landsh., hvort
bann hafi flutt sig i óleyfi úr presta-
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kallinu og undan gæzlu lögreglustjóra,
eða hvort hann hati verið settur undir
gæzlu lögreglustjóra hér i Reykjavík,
og ef svo er, hvernig þá standi á þvi,
að hann'skauzt undan, og hvort nokkur eða hver beri ábyrgðina á þvi, að
svona tókst til?
Annað atriði, sem eg vildi einnig
spyrja ura, er viðvíkjandi kenslu holdsveikisspitalalæknisins við læknaskólann. Laun hans voru ákveðin á siðasta þingi 2700 kr., eins og kunnugt
er, og var þá raiðað við laun þau, setn
héraðslæknirinn hefir, nefnil. 1900 sem
læknir og 800 kr. fyrir kenslu við
læknaskólann, og var þá ætlast til, að
hann tækist jafnmikla kenslu á hendur sem héraðslæknirinn. Nú er mér
kunnugt ura, að þessu hefir ekki verið
fullnægt. Spitalalæknirinn kennir thér
vitanlega ekki ineira en et það er ein
stund á dag, og að eins eina visindagrein, meðalafræði, þar sem héraðslæknirinn kennir þrjár, og þar á meðal therapie, og therapie er miklu yfirgripsmeiri visindagrein en raeðalafræði.
Nú vildi eg spyrja hæstv. landsh.,
hvemig á þvi stendur, að spitalalæknirinn er undanþeginn þvi að kenna
rneira.
Svo var það nokkuð annað, viðvíkjandi holdsveikraspitalanum, sem eg
vildi spyrja um.
A síðasta þingi var
ákveðið að setja hann í Laugarnesi og
ekki fjær Reykjavík, í þeim tilgangi,
að nemendur á læknaskólanum gætu
haft hans not, bæði til klinika o. fl.
Það vakti fyrir spitalanefndinni á síðasta þingi, að nauðsynlegt væri að þeir
notuðu 3em raest spítalann í Laugarnesi, þar sem hér er spitalaskortur og
vantar þvi æfingar i klinik.
En eftir
því sem eg veit bezt, þá hefir spitalinn
alt til þessa mjög litið verið notaður
af læknaskólastúdentum.
Nú vil eg
spyrja: hvers vegna er spitalinn ekki

251

Fjárlög 1900-1901.

meira notaður? Eg fyrir mitt leyti er
sannfærður um, að það gæti orðið til
mikils góðs, ef lækriaskólastúdentar
gengju meira á hann, ekki einungis til
klínika, heldur einnig og sérstaklega
til sérhverra pathol. rannsókna.
Þá var það eitt atriði enn þá, sera
eg vildi drepa á. Hér heflr nú komið
fram i deildinni frv. um að banna innflutning á ósútuðum húðuro. En þetta
mál heflr áður verið á dagskrá hjá
stjórn og þingi.
28. ftbr. 1891 hefir
lh. skrifað ráðgjafanum og spurt, hvort
ástæða væri til að banna innflutning á
ósútuðum skinnum, nema þau séu verk
uð, þar sem svo væri álitið, að railtis
brandur sá, sem hér á landi væri farinn að verða æ tiðari og tíðari, væii
eingöngu að kenna ósútuðum búðum.
Ráðgjaflnn svarar svo 1. júní s. á., og
hefir samkvæmt þvf Jeitað álits heilbrigðisráðsins fyrir dýralækningar, og
það álitið, að eina tryggilega ráðið til
að fyrirbyggja sóttnæmi af innflutuingi
þeirra, ef ekki sérstakra ástæðna vegna
væri hægt að leggja bann við innflutningi, sé að láta þær liggja einn dag í
klórkalksuppleysingu. Eftir þessar bréfa
skriftir og líklega sem bein afleiðing
af þeim, hefir þingið svo samþykt lög
um ósútaðar húðir, sem samþykt eru
11. desbr. 1891, og er í þeim svo á
kveðið, að landsstjórninni veitist heimild til að setja reglur um það, hvernig
fara skuli með ósútaðar húðir til þess
að varna miltisdrepi. Þar sem nú þetta
getur haft þýðingu fyrir mál það, sem
hér liggur fyrir deildinni, þá vil eg
spyrja hæstv. lh., hvort landsstjórnin
hafi samkvæmt þessum lögum sett
nokkurar varnarreglur í þessu efni, og
ef ekki, þá af hvaða ástæðura?
Landxhöfðingi: Eg vona að h. deild
afsaki, þó eg skorist að þessu sinni
undan að svara öllum þeim spurning;
um, sem fram k unna að koma, og sem
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ekki heyra undir fjárlögin, heldur viðkoma máske roálum, sem eg mundi
sjálfur þurfa að kynna mér, til þess
að geta svarað þeim fullnægjandi.
Viðvíkjandi vitanura á Skagatá, þá
gat h. 2. þm. G.-K/(Þ. Th.) þess, að honum raundi hætta búin ef stórflóð kæmi,
og lét i ljósi, að stjórnin raundi ekki
hafa haft nægilegt eftirlit með að hann
væri settur á heppilegan stað, en eg
skal geta þess, að ingenieur Brink ákvað sjálfur að hann skyldi standa
þarna, og þá er ekki hægt fyrir um
boðsstjórnina að gjöra frekara. Þegar
hann var hér í fyrra sumar, bað eg
hann að aðgæta vitann á Skagatá, og
gefa álit sitt um, hvort hann áliti nauðsynlegt að hlaða flóðgarð, og sagði
hann þá, að hann áliti það ekki nauðsynlegt, þvi vitinn stæði á góðum
grundvelli. . Eg varð að trúa honum,
en skyldi það nú samt sem áður reynast nauðsynlegt, þá þarf að sjálfsögðu
sérstaka fjárveiting til þess.
En eg
tek það upp aftur, að ingenieur Brink
áleit það ekki nauðsynlegt.
Hvað snertir prestinn sira Bjarna
Þórarinson, þá var það samkvæmt tilskip. 24. jan. 1868, 3. gr. að honum var ekki ávalt haldið f varðhaldi
rneðan á raáli hans stóð, heldur lofað
að vera á frium fæti, en hann mátti
ekki fara burtu úr Gullbringu- og Kjósarsýslu án leyfis lögreglustjóra, og vera
viðbúinn að mæta fyrir rétti hvenær
8em vera skyldi. Slíkt var álitið duga,
og annað er vanalega ekki gjört. Viðkomandi dómari áleit líka hættulaust
að leyfa honum að vera lausum. Það
er auðvitað, að öruggast væri að halda
viðkomandi mönnum altaf i varðhaldi.
Nú er það á allra manna vitorði að
þessi raaður er farinn, og það i óleyfi
lögreglustjóra, og ætlun manna, að hann
muni kominn til Vesturheims, en það
var nauraast hægt, samkv. gildandi
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lögum, að halda bonum i varðhaldi. látur fvrir það. Mér likar það einnig
Andi laganna er að hlífa mönnum við vel, að hún hefir sarakvæmt tillögum
að vera alt af hafðir i varðhaldi þang- landbúnaðarnefndarinnar lagt það til,
að til dómur er fallinn. Það er þvi að að raeira verði á næsta fjárhagstimaeins gjört ráð fyrir varðhaldi, að mál- bili hlynt að landbúnaðinum heldur en
ið sé svo vaxið, að búast megi við gert er i frumv. stjórnarinnar; þar
dauðahegningu, eða þvi sem henni virðist mér of lítið gert til að vernda
gengur næst. Annars eru það mjög hann og styrkja, sem þó er hin mesta
fáir sökudólgar, sem komist hafa und- þörf, eftir þvf ástándi, sem hann er
an. Það er auðvitað spursmál, hvort nú f.
En eg vildi minnast á eina sérstaka
ekki mundi réttara að hafa sökudólga
f varðhaldi, þar til mál þeirra er út- stjórnarframkvæmd, sem farið heflr
kljáð, en slikt er á vqldi viðkomandi fram á yfirstandandi fjárhagstimabili
dómara, hvort hann leyflr þeim að samkvæmt tjárlögum siðastn alþingis,
ganga lausura eða eigi, og er alveg sem sé bygging stýrimannaskólans. Það
var allmikið fé, 20 þús. kr, sem veitt
óháð umboðsvaldinu.
Þá var það loks viðvíkjandi kenslu var til byggingar þessarar og er það
holdsv.spítalalæknisins við læknaskól- því mikilsvert, að tekist hafi að verja
anu. í lögum frá 4. febr. I fyrra stendur, því vel og samkvæmt tilgangi fjárveitað læknirinn skuli gegna kenslu i einni ingarvaldsins; en mér virðist ekki þetta
eða fleirum vísindagreinum við lækna- hafa hepnast alskostar vel. — Eins og
skólann, auk starfs sins við holdsv. h. þingd. mun minnast, komu fyrirsíðspitalann. Eg verð þess vegna að á- asta alþingi 2 tilboð um bygging hússlíta, að það heyri undir stjórn lækna- ins, sitt frá hvorum manni, og fylgdu
skólaus, að ákveða, hve mikið hann þeim nauðsynlegir uppdrættir. Á tilskuli kenna, en ekki undir landsh. boðunura og uppdráttunum var augljós
Mér finst og eðlilegast, að forstöðu- munur, bæði að þvi er snerti stærð
maður læknaskólans ákveði, hvernig hússins, kostnað við það og frágang og
kenslunni er skift, og engin ástæða sé vöndun. Kostnaðaráætlunin var samfyrir landsböfðingja að skifta sér af kvæmt öðrum uppdrættinum nál. 16,600
þvi. Alveg eins er með klínik, að kr., en samkvæmt hinum 19,850 kr.
eðlilegast er að forstöðumaður og kenn- Hið stærra tilboð var um stærri, vandarar ráði, hve oft lærisveinar ganga á aðri og í alla staði kostameiri byggklinik.
Eg hefi ekki orðið var við ingu. Þá er fjárlagan. h. Nd. sat að
neina óánægju út af þessu fyrirkomu- starfi sínu 1897, var hið hærra tilboð
lagi, en skal minnast á það við forstöðu- eigi koraið til þingsins, og hafði hún
mann skólans og yfirstjórn hans.
þvi að eins hið lægra tilboð fyrir sér;
Hvað viðvikur fyrirspurninni um ó- en meðan umr. um fjárlögin stóðu yfir
sútaðar húðir, þá álft eg nægan tfma hér í Nd., kom þetta hærra tiboð til
til að svara henni, þegar það mál kem- þingsins. Umr. urðu talsverðar um það,
hvoru tilboðinu skyldi taka, en meiri
ur hér næst til umræðu.
Jens Pálsson'. Um nefndarálit háttv. hluti fjárlaganefndarinnar aðhyltist þó
fjárlaganefndar, skal eg geta þess, að að taka heldur hinu stærra tilboði, og
það skín út úr þvi, að h. nefnd hefir báðar þingd. aðhyltust það einnig með
viljað fara bæði gætilegaog ráðvislega atkvæði sinu. Af þessu er það ljóst,
i tillögum sínum, og er eg henni þakk- að þingið ætlaðist til, að hús þetta yrði
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bygt eftir uppdrætti þeim, er hærri
fjárhæðin var miðuð við. Ef það hefði
verið gjört, hefði landið eignast skrautlegra, myndarlegra, stærra og vandaðra
hús, heldur en það hús, sem bygt hefir
verið. Hið bygða hús er sem sé 1 al.
styttra, 1 al. mjórra og 1 al. lægra
undir loft en hús það átti að vera, sem
boðizt var til að byggja eftir hinu hærra
tilboði. Þetta stærra tilboð var frá islenzkum, duglegum trésmið, sem búsettur er hér í bænum, en hið lægra
tilboð var frá útlendum byggingamanni,
sem kunnur er hér á landi sem æfður
og duglegur húsagerðarmaður. — At
kvæðagreiðsla þingsins i þessu máli var
ótvíræð og munu allir bafa skilið hana
8vo, að ætlast væri til, að þessi ísl. trésmiður skyldi byggja húsið, ef hann
forfallaðist ekki — og mér er eigi kunnugt um, að á bonum hafi staðið i þessu
tilliti; i öllu falli lá beint við, að
byggja eins stórt, eins vandað og myndarlegt hús eins og uppdráttur hans
gjörði ráð fyrir, úr því féð var til þess
veitt. En þetta hús, sem stjórnin hefir
nú látið byggja, og sein vér höfura nú
fengið, er ljótara, minna og að sumu
leyti óvandaðra, heldur en ætlast var
til, þegar féð var veitt. Astand þessa
nýbygða húss er nú þegar á 1. ári
ekki sérlega glæsilegt, enda er nú þegar á fjárlagafrumv. stjórnarinnar komin fram beiðni um að fá fé til aðgjörðar á þvi; þar er f athugas. við fjárl,frumv. stungið upp á, »að nota 100 kr.
fyrra árið, til þess að klæða að nýu
bluta af loftinu og veggjunum, þar eö
klæðnaður sá er ónýtur, sem nú er».
Það er samkv. þessu þegar komið á
daginn, að húsið þarf, þó nýtt sé, aðgjörða, og eg hygg, að meira fé þurfi
tU þess, heldur en beðið er um. Ástandið er nú svo, að veggjapappírinn
ýmist gúlpar eða er slitinn og hangir
f lausu lofti; auðsjáanlega verkanir súgs,
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sem kvað vera mjög mikill í húsinu,
samskeyti á loftum herbergjanna gapa
og pappirinn á þeim er rifinn. Eg gekk
þar fram hjá stórum ofni i einu kensluherberginu, og var þá gólfið svo klökt
að ofninn hristist mjög og skrölti, og
varð eg í svip hræddur um, að hann
dytti ofan á mig. Engar eru múrplötur við ofnana, og eru þvf negldar galvaniseraðar járnplötur á veggina bak
við þá, svo að ekki kvikni í húsinu,
þegar hitað er upp. Af þessu sést, að
húsið er ekki vandað. Húsið er járnklætt að utan, en það er ekkert smurt
eða málað, og má þvi nærri geta, að sé
járnið þunt og lélegt, muni það ekki
endast lengi. Öll er byggingin yfir
höfuð bersýnilega verri, minni ogómyndarlegri heldur en hús það átti að vera,
er uppdráttur sá var af, er fyrir þinginu lá, og sera þingið veitti fé til. Húsið er þegar stórgallað og líkist að innanverðu fremur húsi, sem menn eru að
flytja úr, heldur en nýu húsi.
Mér hefir þótt nauðsynlegt, að háttv.
þingd. geti fengið upplýsingar um,
hvernig á þvi stendur, að hjisið hefir
ekki verið bygt eftir uppdrætti og tilboði Jóns snikkara Sveinssonar, sem
þingið hafði fyrir augura, þá er það
samþykti fjárveitinguna.
Eg þykist
vita, að eitthvað rauni hafa knúð stjórnina til að fara í þessu efni á móti viija
þingsins. Ef til vill hefir stjórnin sparað fé raeð því, og gæti það þá verið
bót í máli og plástur á sárið. En vist
er það, að húsið er í því ástandi, að
talsvert fé þarf til þess að gjöra að
þvf, svo að í góðu lagi sé, og eg býst
við þvi, að það verði stöðugur ómagi á
fjárl., af því að það er ekki eins vandað og traust eins og þingið ætlaðist til.
Til stuðnings því, að þingið hafi ætlast
til, að uppdráttur Jóns Sveinssonaryrði
lagður til grundvallar fyrir bygging
hússins, má benda á, hvernig h. fjárl,-
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nefnd farast orð í nefndaráliti sínu um
fjáraukal. 1898 og 1899 um fjárkröfu
Jóns Sveinssonar, fyrir uppdrátt sinn.
Það hefir bersýnilega vakað fyrir nefndinni, að hana furðar á þvi, að tilboði
hans skuli ekki hafa verið fylgt, enda
er eg viss um það, að h. þingd. blandaðist ekki hugur um það 1897, að hún
meinti það með atkvæðagr. sinni þá, að
tilboði haus ætti að taka, og uppdrætti
l\ans að fylgja.
Landshöfðingi-. H. þm. Dal. (J. P.),
hefir farið mörgum orðum um stýrimannaskólann, bæði um undirbúninginn
undir bygging hans, og hvernig hún sé
af hendi leyst. Það muu vera fullkomlega rétt, að það hefir verið tilætlun
fjárlaganefndarinnar 1897, og máske
alls þingsins, aö stýriraannaskólinn yrði
bygður eftir teikningu Jóns Sveinssonar, sem hann hafði sent af sjálfsdáðum, enda var honum, undireins og búið var að samþ. þessa fjárveitingu, gefinn kostur á að taka að sér bygginguna. En þegar maður á að taka að
sér þess háttar störf, er æfinlega heimtað tilboð, nákvæmlega sundurliðað,
þannig, að til sé tekið hvaða efni skuli
brúka, hvaða timbur, hversu digurt, af
hvaða tegund hann ætli að hafa efnið
í bygginguna. Þetta vildi Jón Sveinsson ekki gera, eða treysti sér ekki til
að gera, og yfir höfuð var hann treg
ur til að taka að sér bygginguna upp
á akkord, og sérstaklega, til að gefa
sundurliðaða áætlun um efni það, sem
hann ætlaði að brúka. Af þessum ástæðum var ekki hægt að eiga við Jón
Sveinsson um byggingu stýrimannaskólans, einkum þar sem hann heldur ekki
gat gefið eða vildi gefa tryggingu fyrir, að hann gæti hafc skólahúsið tilbúið
fyrir þann tima, sem á þurfti að halda,
1. okt. í fyrra. Þegar stjórninni af öllu
þessu þótti óraögulegt að gera samnAlþ.tið. B. 1899.
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inga við Jón Sveinsson, þá var aftur
farið til Balds og hann látinn gera nýja
áætlun um bvggingu fyrir sama fé, og
Jón hafði áætlað. Þá breytti Baldsinni
fyrstu teikningu á margan hátt, gerði
bygginguna lengri og breiðari og hærri
undir loft; en hann lét ekki þar við
lenda, hann bætti við kjallara undir
meir en hálft húsið, og gerði yfir höfuð margar endurbætur, sem munaði
fullkomlega því að verðinu til, sem áætlun Jóns Sveinssonar var hærri en
hin upprunalega áætlun hans. Úr þvf
að svona tókst til, að Jón ekki vildi
taka bygginguna upp á akkord, með
sundurliðuðura ákvæðum/eins og stjórnin vildi hafa, og gat enga tryggingu
sett fyrir þvf, að húsið yrði til á þeim
tlma, sem á þurfti að halda, þá gat
stjórnin ekki átt við hann. Eins og h.
þingdm. ef til vill muna, var tilboð
Jóns ekki annað en uppdráttur af húsi
og tiltekin sú upphæð, sem kosta mundi
að byggja það, en alls ekki sundurliðað tilboð.
H. þm. hefir haldið þvl fram, að þetta
hús væri ekki eins vandað og sterkt
eins og þaö sem Jón hefði boðist til að
byggja, að húsið á teikningu Jóns hefði
verið 1 al. lengra, 1 al. breiðara og 1
al. hærra undir hvert loft, held eg; eg
hefi ekki mælt það; eg get látið mæla
það ef vill, eða kannske h. þm. hafi
gert það, en eg efast um að munurinn
sé svo raikili, því eg man að það var
tekið fram við Bald, að hafa húsið eins
stórt og Jón Sveinsson hafði tiltekið.
Aö það hús, sem Jón Sveinsson bauðst
til að byggja, hefði orðið vandaðra,
getur h. þm. Dal. (J. P.) ekki dæmt
um, því að það stóð ekki í tilboði Jóns,
úr hvaða við húsið skyldi bygt, en eftir því fer einmitt hversu vönduð hús
eru, eftir efninu, sem þau eru bygð úr.
H. þm. Dal. (J. P.) fann marga galla
17 (2. sept.).
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ir þeirri reynslu, sem fengin var fyrir
á húsinu, og lýsti þeim svo graphiskt
honum erlendis. Þetta er mér vitanog svo skemtiiega, að eg þori ekki að
rengja frásögu hans, en eg hefi aldrei
lega sá eini galli, sem er á húsinu, og
sá eini, sem forstöðumaður skólans heforðið var við þessa galla á húsinu, þó
ir skýrt mér frá og beðið um að lagað eg hafi komið þar oft, og allra sízt
hefi eg orðið hræddur um líf mitt, enda aður yrði. Eg vil ekki rengja frásögn
h. þm. Dal. (J. P.), en torstöðumaður
aldrei gengið þar fram hjá eins stórstýrimannaskólans, sem þó má ætla að
um, skjögrandi og yfir höfuð háskasé kunnugui skólahúsinu og hafi hug á
samlegum ofni, eins og h. þm. Dal. (J.
að fá gallana bætta, ef hann fyndi
P.) segir frá. Húsið var tekið út af 2
hinum æfðustu búsasmiðum hér f bænnokkra, hefir ekki kvartað um annað
um, og var lagt rikt á við þá, að gæta en þetta. H. þm. Dal. (J. P.) fúllyrti
að 100 kr. yrði hvergi nærri nóg til að
vandlega að, hvort húsið væri eins
vandað og traust eins og vera átti;
gera við húsið, hann hefir víst miklu
þessir inenn gáfu því bezta vitnisburð, betur vit á því, en bæði eg og skólaþannig, að eftir áliti þeirra gat eg enga stjórinn, hann er svo vanur húsasmíðhættu séð i þvi, að borga út þá upp- um, en eg hélt að það væri óhætt að
hæð, sera veitt var. Þeir gallar, sem trevsta áætlun skólastjórans um þetta,
forstöðumaður skólans hefir skýrt mér | enda mun hann hafa ráðfært sig við
trá, og sem hér er stungið upp á að smið, og þvi er upphæðin til viðgerðar
varið sé 100 kr. til að gera við, eru við húsið ekki sett hærri en þetta.
sérstaklega á Compousborðuro, sem notJens Pálsson: Hæstv. landsh. hefir
uð eru i fyrsta sinn hér á landi i holds- með ræðu sinni skýrt h. þingd. frá,
hvernig á því hafi staðið, að stýriveikraspítalanum og stýrimannaskólau
um. Það er alveg ný uppfundning á i mannaskólinn var bygður af þeim
panel, sem er fundin upp fyrir einum j manni og á þann hátt, sem oiðið er;
2 árum, og var þá í miklum metum, en eg skal þó leyfa mér að gera
og er vist enn, svo mikluro, að Bald nokkrar athugasemdir.
var gert að skyldu, að nota hann 1
Hæstv. landsh. sagði, að ekkert sundLaugarnesspítalann. Hann vildi helzt urliðað tilboð hefði komið frá Jóni
komast hjá því, að nota þessi panel- Sveiiissyni, en eg man nú greinilega
borð af þvi þau eru svo dýr, en odd- eftir því sem formælandi framboðs J.
fellowarnir gerðu honum það að skyldu, Sveinssonar i þessari deild ’97, að fyraf þvi að þessi panel var álitinn svo ir henni lá tilboð frá Jóni Sveinssyni,
ágætur.
Vegna þess brúkaði Bald þar sem tiltekið varekki einungishvað
þennan panel í suma bekkina i stýri- langt og breitt hús’ð skyldi vera og
mannaskólann, og hann þóttist gera hvað margfaldir veggir, heldur einnig
meira en hann var skyldugur til, með hve þykk borð og plankar, hve digrir
þvf að brúka hann. En það hefir kom- viðir skyldi notaðir i hvað eina, stafi,
ið fram, að þessi panel er ekki eins
bita o s. frv.; eg þykist muna glögt
góður og búizt var við, hann rifnar og
ettir þvi, að þar var tilnefndur sænskgisnar i hita, sérstaklega nálægt ofnur viður. I umræðunum síðar hér i
uib, bæði kringum þá og uppi yfir, og
deildinni var þetta rækilega tekið fram;
var ómögulegt fyrir stjórnina að vita
og raismunurinn rakinn i öllum þessþetta fyrirfram, enda ekki fyrir neinn, um einstöku atriðum, þá er tilboð Jóns:
þar sera panelinn hafði þótt góður eft- var borið saman við Balds, og kom þá
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flestum saman um það, að samkvæmt
tilboði Jóns væri langtum meira í húsið borið að öllu leyti. Eg efast alls
ekki um, að i hinu siðara tilboði hr.
Balds hafl verið breytt til í þá átt, sem
gert var ráð fyrir í tilboði Jóns Sveinssonar, en eg get þó ekki látið vera að
benda á eitt atriði, sem nokkra þýðingu hefir í þessu efni. Jón Sveinsson
hafði gert ráð fyrir að klæða allar hliðarnar undir járninu með borðum, til
þess að verjast öllum súg, en þetta
hefir ekki verið gert, og afleiðingin
hefír reynst sú, að húsið er nú alla
ekki laust við súg. Þótt eg sé ekki
mjög kunnugur þessu húsi, þá þori eg
að fullyrða, að þetta sé rétt hermt.
Þegar þessi húsbygging var á prjónunum hafði Jón ráðgert að fara utan
til þess að undirbúa sig með við og
annað, er nauösynlegt væri fyrir húsið,
ef hann gæti fengið nokkra vissu fyrir
að sér yrði falið að hafa á hendi bygginguna; en þessa vissu gat hann ekki
fengið. Um sama leyti víldi svo til að
hann fekk von um, að honurn yrði falið á hendur að standa fyrir enn þá
stærri byggingu (barnaskóla Reykjavíkur), og þegar að auki þessi óvissa
bættist ofan á, þá sagðist Jón ekki
hafa getað gert það að neinu kappsmáli, hvort hann fengi bygginguna á
stýrimannaskólanum eða ekki. Svona
var þessu máli varið i fyrra haust,
þegar eg átti tal um þetta við Jón
Sveiusson, og hélt hann þá fast við,
að sér væri óraögulegt að fá neina
vissu fyrir, hvort hann gæti fengið
byggingu stýrimannaskólans eða ekki.
Eg heyrði á hæstv. landsh., að honum þótti eg hafa málað með of sterkum
litum, hvernig húsið liti út að utan og
innan, en eg skal nú bæta því við,
að það leit i minum augum enn þá vei
út að innan en eg lýsti þvi áðan hér
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í deildinni; eg forðaðist einmitt að mála
það of svart; en það lítur ekki út fyrir,
að eg sé einn um að spara farfann á
húsið; og-hafi eg verið of örlátur með
hann, þá hefir byggingarmeistarinn verið
þvi sparari, því utan á húsið er ekki
eytt neinni smurningu.
Þetta er dýr,
opinber bygging, sem vér eigum heimting á, að sé tr&ust og vönduð, og svo
kemur það í ljós, þegar á 1. ári, að
hvert herbergið af öðru í húsinu er
meira og minna stór-gallað.
I iyrri ræðu minni tók eg það til
dæmis upp á fráganginn, að í stað þess,
að múra upp í kringum ofnana, þá
væru járnplötur negldar á þilin til þess
að forðast eldsvoða; þetta er sami útbúnaðurinn, sem fátækir tómthúsmenn
notast við, og þykir þó lélegur jafnvel
í þeirra fátæklegu stnáhýsum. —
Súghjallur hlýtur bygging þessi að vera,
því þar sem »betrekkið< var losnað frá
veggnum í einu herberginu, og veggurinn sjálfur kom i ljós, virtist mér panelið svo rifið og gisið, að það líktist
fremur einhverju rimlaverki en stofuþili.
Það er þó það minstr, sem hægt er
að búast við af dýrum opinberum byggingum, að þær séu iausar við þess
konar galla, er eigi verða afsakaðir
með öðru en fátækt þess, er bygginguna kostar.
Ef tilboði Jóns Sveinssonar hefði
verið tekið, þá hefði þetta alt orðið öðru
vísi.
Ekki hefði húsið sjálft einungis
orðið miklu vandaðra, heldur hefði líka
alt umhverfis það litið miklu betur út.
Upp að húsinu hefði t. d. legið steiulagður stígur; nú sézt hann hvergi.
Eg vona að hæstv. landsh. og stjórninni geti vel skilist það, að þegar þingið er svo örlátt og stórhuga, að veita
meira fé en um er beðið til þess að
fá opinbera byggingu sem allra bezt
úr garði gerða, þá sé full ástæða til
17,

263

Fjárlög 1900-1901.

þess, að þinginu sárni og gremjist, er
stjórnin sjálf verður þess valdandi, að
tilgangurinn ekki næst.
Það var bein ætlun þingSins, þegar
það samþykti þessa hærri fjárveitingu,
að húsið yrði bygt i samræmi við uppdrátt og tilboð Jóns Sveinssonar, og
bygt at honum
Þvert ofan í þennan
vilja og fyrirætlun þingsins hefir stjórnin falið öðrum manni bvgginguna, og
húsið er minna og verra en vera átti.
En stjórnin heldur þvi fram, að ekki
hafi verið hægt að láta Jón Sveinsson
byggja; látum svo vera — en þá átti
stjórnin þó að láta byggja samkvæmt
uppdrætti hans.
Eg verð enn þá að vera á þeirri
skoðun, að afskifti stjórnarinnar af
bygging stýrimannaskólans hafi mjög
misheppnast; og ef fé landsins væri
oft varið til jafn-óvandaðra bygginga,
þá yrði eg að telja það hörmulega farið.
Því fremur verð eg að telja það enga
góða frammi8töðu hjá stjórninni, að hafa
varið 20 þúsund kr. í þessa byggingu,
þar sem góðir og vandaðir smiðir hér
í bænum hafa, að þvi er skilríkur maður hefir sagt mér, ætlast á um, að
skólinn muni í raun og veru hafa kostað miklu minna fé en tilbyggingarinnar
var veitt. — Þeir sem tiltaka minst,
segja: 11—12000 kr. og þeir sem hæst
fara segja: 14—15000. Agætur smiður
hefir sagt mér, að byggingarkostnaðurinn hafi ekki getað farið fram úr 15,000 kr.
Alt þetta bendir á, að hús
þetta sé óþarflega dýrt, ekki vandaðra,
og tel eg að talsvert landsfé hafi á
þenna hátt misfarist.
Eg veit ekki, hver gert hefir samningana við timburmeistara Bald, en
virðist auðséð á öllu þessu ráðlagi, að
stjórnin í Kaupmannahöfn, sem ekki er
neinn arkitekt, hafi gjört þá upp á sitt
eindæmi. —
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Landxhöfðingi: Það eru að eins fáein
orð, sem eg vildi leyfa mér að raæla,
út af uramælum h. þm. Dal. (Jens P.).
Þar sem h. þm. lagði sérlega áherzlu
á, að hús það, sem Jón Sveinsson gaf
uppdrátt af, hefði verið svo veglegt og
myndarlegt, þá man eg, að það átti að
vera mikið pirumpár á þvi að utan,
en eg man ekki til, að það væri að
öðru leyti myndarlegra en það hús,
sem vér nú höfum fengið.
Eg gleymdi að geta þess áðan, að i
áætlun Jóns Sveinssonar var gjört ráð
fyrir blómreitum fyrir framan húsið;
en til þess hefði þurft mikla lóð. Það
hefði þess vegna verið ómögulegt fyrir
Jón Sveinsson að byggja húsið fyrir þá
upphæð, sem hann tiltók, vegna þess,
hve dýrar húsalóðir hér eru.
Lóðin
fekst fyrir 2 kr. ferh. faðmurinn fyrir
sérstaka náð.
Eigandinn hefir siðan selt fyrir 50 a.
ferhyrnings alinina. Ef hús Jóns Sveinssonar hefði verið svo úr garði gjört,
sem hann ætlaðist til, með gangi og
blómreitum fyrir framan, þá hefði i þá
lóð farið 1000 kr. eða meir, sem hefðu
orðið að leggjast við upphæð þá, sem
áætluð var.
Þar sem h. þm. Dal. (Jens P.) gat
þess enn fremur, að snikkarar hefðu
sagt, að þetta stýrimannaskólahús, sem
vér nú höfum fengið, hefði ekki áít að
kosta meiraenll—120C0 kr., þá marka
eg ekki hið minsta ummæli, sem smiðir
láta falla eftir á um verk annara smiða.
Vér vitum, að slíkar áætlanir eru langt
fyrir neðan hið rétta, og því ekki hið
minsta að marka þær.
Ef þeir eru
beðnir að taka að sér að byggja slfk
hús upp á »akkord«, þá er ekki nærri
þvi komandi af þvi, að þeir vita ekki
fyr en eftir á, hvað það kostar, og
virðingin er sjaldan i réttu hlutfalli við
kostnaðmn.
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Það getur verið, að það hefði mátt En þar sem þetta einu sinni er gömul
fá hús þetta að einhverju leyti ódýrara hefð, þá finst mér engin furða þótt
eða hetur úr garði gjört en það er. — hinn núverandi íektor fylgi þessari
En þegar búið er að gjöra samning við venju þangað til öðruvfsi verður fyrirstjórnina, þá getur hún ekki gjört meir skipað.
en setja mann til þess að gæta þess,
Hinn sami h. þm. mintist lfka á óað smiðið sé 'gjört eins og áskilið hefir stand það, sem verið hefir f skólanum
verið f samningnum og byggingarfróða á siðastliðnu skólaári og málaði það
menn til þess að taka það út. Stjórnin mjög svörtum litum, og sagði, að slíkt
getur ekki sjálf staðið yfir smiðunum óstand hlyti að hafa slæm áhrif á
eða haft auga með gjörðum þeirra, en kensiuna i skólanum, enda hefði líka
verður að trúa þeim til að leysa verkið prófið f vor sýnt það, sérstaklega að
sem bezt af hendi. Ef úttektarmennirnir þvf er snerti frammistöðuna f dönsku.
svo vita, að alt sé i góðu lagi, þá hlýt- Eftir miuni þekkingu á skólanum, hefir
ur stjórnin að álíta, að hún geti reitt danskan alla jafna verið litið stunduð,
sig á það, og þó einhverjir gallar komi svo hefir það verið lengi og svo mun
fram á eftir, þá getur stjórnin ekki að það vera enn; betta er auðvitað ekki
rétt, en hún hefir lengstum setið á
því fjört.
Jón Jónsson (þm. A. Sk): Það eru hakanum með þvi að hún þykir auðnokkur ummæli í ræðu hins h. þm. lærð. En að því er snertir kensluna f
Vestm. um kensluna í lærða skólanum, öðrum námsgreinum, þá get eg af eigog sérstaklega um stjórn skólans, sem in reynslu sagt um prófið f grfsku i 3ja
gáfu mér tilefni til að standa upp og bekk, þar sem eg var prófdómari, að
það gekk mjög vel og piltar reyndust
mæla táein orð.
Þar sem hann mintist á latneska þar fult eins vel og jafnvel betur nú
en í minni tíð í skóla. Sama hefi eg
stýlinn til inntökuprófs, þá hefir því áð
heyrt
af h. 2. þm. K. G. (Jóni Þórariusur verið svarað af hæstv. landsh. Þar
sem tekið hefir verið upp í reglugerð syni) um latlnu í 6. bekk, þar sem hann
skólans 1852 ákvæði um, aðpiltar, sem var »Censor«. Eg veit það fyrir víst,
sækja um inntöku i skólann, skuli hafa að kensla rektors sjálfs er mjög góð.
Að þvi er óspektirnar snertir, þá gerði
numið aðalatriði hinnar latnesku mál
myndalýsingar. þá hefir það sfðan ver- hinn h. þm Vestm. mest úr þeira, og
ið venja, að reyna þá í að gjöra léttan sagði, að yfirstjórn skólans hefði átt að
latneskan stýl. Fyrr voru gjörðar miklu taka þar i tauinana, fremur en hún
strangari kröfur en nú að þvf er latn- hefði gjört. En það finst mér ekki
eska stýlinn til inntökuprófs snertir. vera létt á litið. Skólinn er sem eitt
Það mætti ef til vill breyta þessu og heimili og eg álit varasamt fyrir þá,
væri þá rétt að snúa sér í því efni að sem standa fvrir utan hann, að hafa
yfir8tjórn skólans. En á hinn bóginn mikil afskifti at’ honum, því svo gæti
er það álitamál, bvort það sé ekki rétt farið, að það gerði ilt verra. Mér
álitið, að piltur, sem ekki getur sett ' virðist að skólastjórnin ætti að biða og
rétt saman 2—3 orð í latneskum stýl, sjá, hverju fram vindur. Það var nokkkunni ekki aðalatriði hinnar latnesku uð lfkt ástand i skólanum 1882—1883,
málmyndalýsingar. Eg skal svo ekki og komst alt 1 gott lag aftur, og eins
fara fleirum orðum um þetta atriði, en vona eg að verði nú
Óspektirnar i vetur hafa lfklega verláta það á vald yflrstjóruar skólans.
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ið mest að kenna einstökum óeirðarseggjum; að vísu veit eg ekki neitt um
það míð vissu, en að óstándið hafi verið orðum aukið, tel eg sjálfsagt, og að
þjóðin treystir skólastjóra til að koma
öllu i gott horf aftur sést á því, að í
vor gengu engu færri úin i skólann en að undanförnu, og prófið í vor
hefir líka sýnt, að framfarirnar í hinum einstöku námsgreinum hafa ekki
verið lakarí en áður.
Skúli Thoroddsen:
Eg skal ekki
lengja mikið umræðurnar, þvi að þær
eru þegar orðnar ærið langar, þó þarf
eg að bæta nokkru við það, sem eg
talaði áðan.
Hæstv. landsh. svaraði fáu af því,
sem eg mintist á: eg bjóst heldur ekki
við þvi, af þvi að fiest af þvi var svo
vaxið, að honum gat varla orðið greitt
um svör. Eigi að sfður vildi eg láta
það koma fram hér f þingsalnum, svo
að það væri »in actis«,eins oglögfræðingarnir komast að orði.
Tvent var það þó, sem hæstv. landsh.
svaraði; fyrra atriðið snerti Presthólamálið; þar gat hæstv. landsh. þess að orsökiu til þess, að eigi væri búið að setja
prófastinn í Norður-Þingeyjarsýslu prófastsdæmi aftur inn i embætti hans,
væri sú, að sér væri ekkikunnugt um,
hve langt siðara sakamálið, sem móti
honum var höfðað, væri á veg komið;
en hvað það atriði snertir, þá get eg
frætt hæstv. landsh. á því, að dómur
er fallinn í þessu máli fyrir all-löngu i
héraði, og urðu dómsúrslitin þau, að
prófasturinn var aðeins dæmdur i lítilfjörlegar fjársektir. Annars virðist mér
það býsna hart, að laridsstjórnin skuli
ekki gera sér far um að fylgja gangi
slikra mála með meiri athygli en svo,
að henni er það ókunnugt, þótt dómur
sé kveðinn upp f þeim fyrir fleiri raánuðum; en landsstjórninni þykir það sjálfsagt ekkert tiltökumál, þótt bún sé ó-
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fróðari urn gang slikra mála, en almenningur; henni virðast ekki blæöa
ei nstak 1 ingssárin.
Annað það, sem hæstv. Ih. svaraði
uppá, var viðvikjandi þvf atriði i ræðu
minni, að skýrsla hans ura vilja og
skoðanir ráðgjafans í stjórnarskrármálinu hefði eigi verið rétt eða nákvæm á alþingi 1897. Eg bjóst reyndar ekki við öðru svari af hálfu landshöfðingja um þetta atriði, en eg fekk.
En eigi að slður verð eg að halda því
fram, að framkoma hæstv. landsh. i
stjórnarskrármálinu á þingi 1897 sé
öllum landslýð svo kunnug, og rituð þvi
letri i sögu landsins, að engin mótmæli
eða fullyrðingar frá hans hálfu geti afmáð það, eða fegrað málstað hans. Eg
skal þessu til sönnunar að eins benda
á það, að í báðum deildum þingsins
1897 lýsti hæstv. landsh. pvi yfir í umboði stjórnarinnar, að stjórnin ætlaðist
til að umbætur þær á stjórnarfarinu,
sem hun vildi þá ganga að, yrðu að
skoðast sem »fullnaðarúrslit« málsins.
hetta lagði hæstv. landsh þá mikla áherzlu á og þessu var óspart beitt sem
vopni af raótflokknum. Eg játa það að
vísu, að ekki er mikið að byggja á
ræðum hæstv. landsh. um þetta í þingtíðundunum, þvi að vér höfum engan
hraðritarann á þingi, og ræður hans
birtast þar i töluvert öðrum búningi
en vér heyrðum þær haldnar í; en af
ræðum ýmsra þingmanna má þó fullljóst sjá, hvernig honum muni hafa
farist orð. Skal eg í því efni benda á
orð h. 5. kgk. þm. (J. A. H.) i efri
deild; hann segir svo i ræðu, sem lesa
má i alþingistíðindunum (A. 456):
»Það hefir einnig veiið tekið fram af
fulltrúa stjórnarinnar, að þetta séu
»fullnaðarúrslit« á stjórnarbótarkröfum
vorum; þaö er að segja, aö vér raegum
hvorki æmta né skræmta um frekari
breytingar«; og þingmaður þessi getur
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þess meira að segja, að hann hafi skrifað orðin orðrétt eftir landshöfðingja.
Vitnisburð þessa þingmanns, sem eralkunnur vinur landshöfðingja, vona eg,
að hann vefengi eigi, enda má sjá sama
af ræðum fleiri þingmanna. En hversu
fráhverft þetta er því, er lagtvar fyrir
hæstv. landsh. i bréfi ráðherrans til hans
frá 31. maí 1897, vitum vér nú allir,
þar sem það er einmitt skýrt tekið fram
í ráðherrabréfinu, að ekki væri um annað
að ræða, en bráðabirgðaástand, sem
reyna mætti um stundarsakir, til þess
að sjá hvernig gefist.
Að vísu dró
hæstv. lh. nokkuð úr orðum sfnuro um
>fullnaðarúrslitin« aftur síðar rneir í
efri deild, eftir það að hann hafði fengið itrekaða skipun frá ráðgjafanum þess
efnis, að skýra réttar og afdráttarlaust
frá efni ráðherrabréfbins, að þvi er
fullyrt er. En tilgangi hans var náð,
og þessi ranga skýrsla hans um »fullnaðarúrslitin« óspart látin klingja, og
mun það hafa átt eigi alllitinn þátt i
þvi að afdrif stjómarskrármálsins þá á
þinginu urðu sem kunnugt er. Egskal
svo ekki fara fleirum orðum um þettn.
Framkoma hæstv. landsh. mun geymast 1 sögunni, og sagan dæma hana, og
áhrifin, sem hann hefir haft á stjórnarbótarmál vort.
Þá þarf eg að minnast á eitt atriði I
ræðu h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.). Hann fór
að verja ráðsmanninn við holdsveikisspitalann, og halda því fram, hvað duglegur hann væri. Þetta var allsendis
óþarfi, þvi að eg beindi ekki aðfinningum minum að honura persónulega, en
tók það að eins fram, að veiting ráðsmannsðýslunarinnar hefði mælst illa
fýrir, þegar það fréttist, hverjir i boði
hefðn verið. AUir óvilhallir raenn hlutu
að sjá, að það var eitthvað bogið við
það, að hafna tveim alkunnura ráðdeildarmönnum, en taka mann þennan fram
yfir þá Að öðru leyti er ekki hægt
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að byggja mikið á orðum h. 2. þm.
G.-K. (J. Þ.) sem óvilhalls manns i
þessu máli, þar sem hann er náskyldur
spitalaráðsmanninuro. En hvað ráðdeild þessa manns, sem eg þekki ekki
persónulega, að öðru leyti snertir, þá
er hún ekki fariu að sýna sig enn
við spítalaráðsmenskuna, þar sem þvi
mun torvelt að neita, að meðferð á fé
spftalans hafi verið alt annað en ráödeildarleg, það sem at er.
Annars
vil eg taka það fram, að það er fuli
von, að almenningur taki eftir slíku,
sem veitingunni á sýslan þessari, ogsé
óánægður með hana; þvi að þetta er
ekkert eins dæmi; slikt heflr oftar fyrir
komið, að því er veitingar embætta
og sýslana snertir, þvi að það litur
yfir höfuð svo út, sem við slikar veitingar ráði einatt annað meir en verðlcikar, og að veitingarvaldinu hér í
Reykjavik sé ærið tamt að koma vildarmönnum sinum og skjólstæðingum í
sýslanir, sem launaðar eru af opinberu
fé. Þannig skal eg benda á það, að
amtmaðurinn vfir Suður- og Vesturamtinu hefir komið báðum skrifurum sínura að slikura sýslunum; annar er gjaldkeri við holdsveikisspítalann, og þótt
eg efist ekki um, að hann muni vera
góður drengur og duglegur maður, þá
held eg að fiestum sé dulið, að hann
hafi haft nokkra sérstaka hæfileika til
þessa starfa fram yfir aðra, sem um
var að velja. Hinn skrifarann hefirhann
»oktroierað« upp á bæinn sem fjárhaldsmann dómkirkjunnar, þvert ofan
i vilja bæjarstjórnarinnar.
Og svo
bætir þcssi sami embættismaður þvi ofan á, að hann heimtar viðbót við fé til
skrifstofukostnaðar, og neraur þó skrifstofufé hans 1400 kr., og er þetta réttlætt með því, að amtmaður hafi að undanförnu starfað miklu meira en hann
ætti að gjöra(!).
Þetta varpar góðu
ljósi á ástandið og hugsunarháttinn, og

271

í'járlög 1900—1901.

er því meira en skemtilegt að hafa það
á prenti. — Eg get tekið nndir með
h. þm. Vestm. (V. GL) að ólagið i lat
inuskólanum sé allrar ihugunar vert,
og eigi síður get eg tekið undir það,
hve fráleitt það er, að latneskum stýl
skuli enn baldið við inntökupróf, þvert
ofan i fyrirmæli skólareglugjörðarinnar,
og þrátt fýrir það, þótt athugi væri
vakinn á því máli á þinginu 1897.
Þetta mál er þess vert, að það sé ekki
látið ganga afskiftalaust af þingsins
hálfu, og mun eg þvi sameina mig við
aðra h. þm. um það, að koma inn í
fjárlögin þvi skilyrði, að einhverjar
þeirra fjárupphæða til latfnuskólans,
sem ekki eru fastákveðnar með lögum,
en að eins veittar á fjárlögum, skuli
þvf að eins borgaðar út, að reglugjörð
skólans sé ekki beitt ranglega í þessu
efni.
Þaö hefir verið lokið lofsorði á h. fjárlaganefnd fyrir það, hve vel hún hafi
tekið i fjárframlög þau, sem stjórnin
fór fram á til umbóta á póststjórninni.
En i því sambandi finst mér rétt að
benda á það, að það virðist miður
heppilegt,
að embættismenn
séu
látnir sitja fyrir póstsýslunum i kaup
stöðum
og
verzlunarstöðum,
þar
sem um aðra vel hæfa menn er að
velja; skal eg i því tilliti nefna það,
sem nýskeð er, að sýsluraanninum í
Húnavatnssýslu hefir verið veitt póstafgreiðslan á Blönduós. I »parantesis«
má og nefna það, sem flogið hefir fyrir
eyru manna, að þessi veiting hafi sérstaklega þótt koma heppilega við eftir
undirbúninginn, sem hafður var undir
þingmálafundinn i Húnavatnssýslu ívor,
og þar sem úrslitin i stjórnarskrármálinu
á þeim fundi eru einkum eignuð afskiftum sýslumannsins.
Þá verð eg að blanda mér dálitið
inn i umræðurnar um stýrimannaskólann. Mér er kunngt um það mál, þvi
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að eg fylgdi þvi fram á þinginu 1897,
að Jóni trésmið Sveinssyni væri falin
bygging skólans á hendur, og síðan hefi
eg fengið skriflega skýrslu frá Jórii
Sveinssyni um gang málsins eftir þinglok 1897, og fór ræða hæstv. landsh.
alveg í gagnstæða átt við þá skýrslu
hr. Jóns Sveinssonar, sem eg hefi enga
ástæðu til að rengja. Mér datt þvi í
hug, á meðan hæstv. landsh. hélt ræðu
sina um stýrimannaskólann, að margir
væru nú farnir að verða skáld, því að
mér gat ekki betur fundist, en að
hæstv. landsh. væri þar farinn að semja
skáldsögu.
Eftir skýrslu Jóns Sveinssonar, er
gangur málsins þessi: Jón Sveinsson
sneri sér, nokkru eftir þinglokin, til
skrifstofu landshöfðingja, til þess að fá
að vita, hvort hann mundi ekki fá að
taka að sér bygging stýrimannaskólans, en hitti þá svo á, að landshöfðingi
var ekki heima, en landritarinu taldi
sjálfsagt, að hann yrði látinn sitja fyrir byggingunni, þar sem þingið hefði
tekið uppdrátt hans fram yfir uppdrátt
Balds, en sagði þó, eins og eðlilegt var,
að bann yrði að snúa sér til landshöfðingja sjálfs. Þetta gjörir Jón Sveinsson, en fær þá það svar hjá honum,
að þetta sé raál, sem ráðgjaflnn verði
að skera úr, landshöfðingi hvorki vilji
né geti gjört það.
Nú segir hæstv.
landsh., að Jón Sveinsson hafi átt kost
á því að byggja skólann, en með
skýrslu Jóns sjálfs i hendinni verð eg
að segja, að þetta sé ósatt, eða bygt á
raisminni, eins og líka því, að þess hafi
krafíst verið af Jóni, að gera grein fyrir, úr hvaða efni hann ætlaði að byggja
skólann; það komst aldrei svo langt, að
farið væri fram á það. Það raun heldur aldrei hafa komist svo langt, að
hæstv. landsh. geti sagt um með vissu,
hvort Jón Sveinsson hefði getað sett þá
trygging, sem þurfti, eða ekki.
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Jón var ferðbúinn að sigla raeð
>Jyden«, til þess að gjöra nauðsynlegar ráðstafanir um pöntun á etni o. fl.,
en þegar hann írétti þetta, að hann
átti að eiga mál sitt undir náð ráðgiafans, kom afturkippur f hann. Honura
mun ekki hafa þótt vænlegt að sigla
upp á ðvissu, og það meðfram af því,
að haön hafði frétt eftir syni Baldts,
að faðir hans mundi hafa loforð fytir
byggingunni; og eg skal geta þess um
leið, að það heflr flogið fyrir, að Baldt
hafi fengið teikning Jóns Sveinssonar í
hendur, en það var með öllu heimildarlaust, fyrst boði hans var hafnað af
stjórninni. En að öðru ieyti er þessi
aðferð þó mjög skiljanleg. Það kcmur
hér fram hið sama, sem vér eigum að
venjast, að danskir menn séu teknir
fTam yfir íslendinga. Baldt er danskur maður, sem bygt hefir nokkur hús
hér á Islandi, og ráðgjafinn hefirhugsað sem svo: »Hvað eigum við að vera
að skifta okkur af þessum islenzka
dóna, það er sjálfsagt að láta hann
Baldt okkar hafa bygginguna«. — En
þessa aðferð við einn af vorum helztu
og fremstu smiðum verð eg að telja
Iitt sæmandi; það má telja hana hreint
og beint gabb, þar sem hann hafði
lagt fram fyrir þingiö teikning, er það
ætlaðist til, að húsið væri bygt eftir.
Þar að auki verð eg að álíta, að stjórnina hafi brostið heimild til að láta byggja
skólahúsið Öðruvísi en nákvæmlega
eftir þvi fyrirkomulagi, sem hin hærri
fjárveitíng var miðuð við.
Aðferð
stjórnarinnar, hvað bygging stýrimannaskólans snertir, verður því að teljast
heimildarlaus og ólögleg.
Eg skal svo ekki tala um fleiri sérstök atriði, en af því að eg býst við
að umræðum sé nú brátt lökið, þá ætla
eg nú að endingu að gjöra grein fyrir
því, hvaða árangur mér virðist umAlþ.tíð. B.1899.

274

ræðurnar í dag hafa borið. Mér sýnist þær ómótmælanlega hafa sýnt það,
að vér eígum framkvæmdarlausa og
hugsunarlitla stjórn, stjórn sem ekki
hugsar um að bæta atvinnuvegi vora,
né ráða fram úr öðru því, er mest
kreppir að þjóðinni. Ennfremur virðist það hafa komið fram í svörum bæstv.
landsh. í dag, að stjórnin sé svo ókunnug að hún viti ekki það, sem er á vitorði allra annara manna. Svarið beffr
alt af verið hjá hæstv. landsh.: Eg
veit það ekki, íhér er ekki kunnugt um
þao. Þetta er ofur handhægt svar, en
það er lika fátæklegt svar, og sýnir,
hvað ástandið er öfugt og óþolandf.
í þriðja íagi heflr þaö ótvíræðléga
kotnið fram, að eftirlitið frá stjórrtarinnar hálfu með ýmsu þvi, sem nnnið
er fyrir landsins fé, og með embættismönnum, er harla ófullkomið. Alt þetta
er ofur-eðlilegt og skiljanlegt; það er
bein afleiðing af ábyrgðarleysi stjórnarinnar, enda má jafnan við því búast,
að minna sé hirt um hlutina, þegar
stjórnin hefir engum til neins að svara,
heldur en vera myndi, ef hún gæti
búist við þvi, að eiga að svara til allra
gjörða sinna, og bera fulla ábyrgö1 á
þeim.
Alt þetta bendir á, að stjórnarástánd
vort er óþolandi, og þarf skjótra umbóta, og aðal-árangurinn af umræðunum I dag ætti því að vera sá, að þeim,
sem enn er þetta óljóst, ætti að verða
það ljósara hér eftir, og að þelr, sðm
ekkert telja liggja á breytingu á
stjórnarfyrirkomulaginu ættu heldur að
veikjast í þeirri trú eftir þessar umræður.
Landshöfðingi-. Eg ætla ekki að fara
að skattyrðast við h. 2. þm. ísf. (Sk.
Th.). Það er hvorki sómi fyrir okkur,
né heldur mun það vera nein ánægja
fyrir h. deild, og ætla eg þvi að eins
18 (4. sept.).
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að snúa roér að tveiro atriðum i ræðu
h. þm. ísf. (Sk. Th.). Hann heldur því
fram, að eg hafi ekki farið rétt með
stjórnarboðskap þann, er stóð i ráðgjafabréfinu 31. maí 1897, viðvíkjandi væntanlegura undirtektum
stjórnarinnar
undir frumv. það, sem þá var boríð
upp á þingi.
H. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) segir, að eg
hafi sagt, að ráðgjafinn skoðaði það
sem fullnaðarúrslit á stjórnarskrármál
inu, ef frumv. yrði samþykt. Eg stend
við það enn, að eins og eg skil orðin:
>endelig Lov«, þá sé rétt að leggja það
út með fullnaðarúrslit. (Skúli Thorodd
sen: Slept úr: en for Tideu).
Það
leiðir af sjálfu sér, að öllum lögum má
breyta, og að aldrei getur verið að
ræða um viss fullnaðarúrslit um aldur
og æfi.
Hitt atriðið er viðvíkjandi skýrslu
þeirri, sem Jón Sveinsson á að hafa
gefið h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.); eg verð
að neita þvf, að skýrsla þessi sé rétt.
Eggjöri ráð fyrir,að hann muni hafagefið
akýrsluna á þann hátt, sem h. 2. þm.
ísf. (Sk. Th.j skýrði frá, en hann hefir
þá ekki gefið hana eftir réttu minni.
Það er vist og rétt, að eg fór upp til
Jóns Sveinssonar áður en málið var
afgreitt til ráðgjafans, og bað hann að
koma með eudilegt og sundurliðað tilboð um, að hann vildi taka að sér
bygginguna, svo hægt væri að senda
það með hinura málsskjölunum til stjórnarinnar, og þá talaði eg jafnframt um
það við hann, að hann yrði að setja
tryggingu fyrir verkinu, ef hann fengi
það, en auðvitað gat eg ekki boðiö honum fyrir fult og alt að taka verkið að sér,
til þess hafði eg ekki myndugleika. —
Þessu, sem eg fór fram á, fullnægði
Jón Sveinsson ekki. En eg er viss um,
að hann mundi kannast við það, sem
eg hefi frá skýrt, ætti eg tal við hann.
Verð eg þvf að mótmæla skýrslu þeirri

er h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) þykist hafa
fengið.
ATKVGR.: Frumv. vísað til 2. umr.
f eiuu hlj.
Ö n n u r umr. (C. bls. 1 og þingskj.
172, 186, 187, 191, 209, 210, 219, 220,
229, 230, 231, 234, 236, 239, 240, 242,
243), 29. júlí.
I. kafli.

Tekjubálkurinn.
Þramsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.). Eg skal fyrst taka það fram, að
eg er þakklátur hinum hæstv. landsh.
fyrir undirtektir hans við bendingar
þær, er fjárlaganefndin hefir gefið viðvíkjandi forminu á fjárlrgafrumv. frá
stjórpinni.
Hann sagði nefnilega við
framhald 1. umr. þessa máls, að nauðsynlegt væri að lagfæra þetta, og að
það yrði eflaust gjört, en það hefði ei
verið tími til þess nú.
Þegar maður snýr sér að fyrirliggj
andi kafla (I. kafla fjárlagafrumv.), er
óvanalega erfitt að tala um hann, þvi
ýmsar breyt.till. frá háttv. þingdeildarmönnum hafa komið svo seint, að eg
hefi eigi getað borið mig saman við
meðnefndarmenn mlna. Væri óskrndi,
að háttv. þingm. tækju raeira tillit til
fjárlaganefndarinnar, og kæmu svo
snemma með tillögur sírar, að hún gæti
borið sig saman um þær.
Eg sný mér þá að breytingartill., og
verður þá fyrst fyrir breyt.till. nefndarinnar við 2. gr. frumv. 2. tölulið.
Nefndin hefir stungið upp á að hækka
þennan tölulið um 500 kr.; álítur hún
það óhætt, þvi skattur þessi vex stöðugt.
Sfðasta ár var skattur þessi yfir 6000
kr., en nefndiu hefir viljað fara varlega,
og ekki setja neitt of hátt.
Við 3. töli lið 2. gr. hefir nefndin
einnig gert breyt.till., og vill hún færa
þann lið upp um 500 kr.
Ef til vill
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hefði mátt setja þennan lið meira upp,
en vér leggjum þó ekki til, að það sé
gjört, sökum þess, sem eg áðan mintist
á, nefnilega það, að nefndin vildi fara
varlega í sakirnar.
Útflutningsgjald af fiski og lýsi (8.
tölul. 2. gr.) hefir nefndin álitið óhætt
að færa upp um 1000 kr. hvort árið.
Tekjugrein þessi fer eftir því, hvernig
árar, og er þess vegna nokkuð misjöfn.
Siðastliðið ár hafa tekjurnar aí þessum
tölulið verið hér um bil 43,000 kr., en
nefndin tók meðaltalið af því, sem þær
hafa verið nokkur síðastliðin ár, að
meðtöldu hinu siðasta.
Nú hefir komið fram breyt.till. frá
háttv. þm. G. K. (Þ. Th.), sem fer fram
á, að hækka þenna tölulið um 3000 kr.
hvort árið.
Eg hefi ekki getað borið
mig saman við meðnefndarmenn mfna,
en get lýst því yfir, að eg fyrir mitt
leyti hefí ekki neitt verulegt á raóti
henni, þótt eg hins vegar geti ekki séð
fulla ástæðu til að gera áætlunina hærri
en raeðaltal befir verið nú um nokkur
ár.
Nefndin hefir álitið rétt að færa vinfangatollinn niður, f fyrsta lagi vegna
þess, að svo litur út, sem sá tollur
minki, þegar illa árar, og í öðru lagi
hefir hann verið talsvert minni sfðastliðið ár.
Nefndin hefir því áætlað
þenna tölulið 125,000 kr. í stað 135,000
kr. í frumv., og álitur hún það hóflegt.
Næsta tillaga nefndarinnar fer i sörau
átt. Tollur af tóbaki var síðastliðið ár
að eins 65,000 kr., en nefndin hefir álitið óhætt að gera hann 70,000 krón.
hvort árið. Eg vona, að engin misklið
verði úr því.
H. þm. G.-K. (Þ. Th.) hefir komið
fram með breyt.till. við 11. tölul. 2. gr.
og stingur upp á að þessi tl. sé áætlaður 185,000 kr. Tollur af þessu, kaffi
og sykri, hefir undanfarin ár verið
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svona hár, enda hefir kaffi verið ódýrt
og þess vegna verið keypt fleiri pund, en
það hefir auðvitað áhrif á tollinn. —
Eg fyrir mitt leyti hefi ekki á móti því,
að þessi töluliður sé hækkaður þannig,
en nefndin hefir stungið upp á, að töluliðurinn sé áætlaður 180,000 kr., og eg
hefi ekki getað borið mig saman við
hana síðan eg fekk tillögu h. þm. G.-K.
(Þ. Th.).
Eg get því ekki sagt um,
hvað nefndin vill gera við þessa tillögu.
Aftur á móti get eg alls ekki fallist á
breyttill. h. þm. G.-K. (Þ. Th.) um, að
áætla vitagjald hærra en i frumv. —
Raunar mætti ætla, að vitagjaid hækkaði, en reynslan hefir sýnt, að svo er
ekki ávait, og síðasta ár var það t. d.
talsvert lægra, og nefndin hefir ekki
álitið það ráðlegt að áætla það bærra
en frumv. gerir.
A hinn bóginn hefi eg ekki á móti því,
þótt riflega sé áætlað, en það verður að
fara varlega í að hækka mjög mikið,
þótt það liti glæsilega út.
Þá er eftir breyt.till. h. þm. V.-Qk(Guðl. G.), þar sem hann kemur ftam
með það nýmæli, að skuli mega verja
alt að helmingi afgjalda af jörðum i
hverju umboði til umbóta á jarðarhúsum og til verðlauna fyrir jarðabætur.
Eg skal ekki fara mörgum orðum um
þetta, sem i alla staði er nauðsynlegt,
og get eg lýst þvi yfir, að nefndin mpn
veita þessu atkvæði sitt. Landssjóður
má ekki láta sitt eftir liggja, til að bæta
jarðir sinar. Það er venjan, að húsakynni á þessum jörðum séu jafnvei
verri en annarsstaðar, og kemur þ$d
af því, að vafningar eru við að fá
breytingar á húsaskipaninni.
Það getur verið nauðsynlegt, aö taka
fram reglur viðvikjandi þessu, en eg
fyrir mitt leyti treysti því, að umboftsstjórnin sé vel fær ura það.
Að endingu skal eg geta þess, að
18*
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tekjnáætlunÍQ lækkar um 16,000 kr. á
fjárbagstímabilinu, ef tilLögur nefndarinnar verða samþyktar, en eg hefl eigi
gætt að, bvernig þetta verður, ef till.
h. þm- G.-K. (Þ. Th.) ganga í gegn; en
eg sé að þær fara í gagnstæða átt, og
munu þækka tölur tekjuhliðarinnar
taisvert.
Landxhöfðingi'. Háttv. framsm. kvað
þ»ð nýstárlegt, að svo margar breyt,«11. væru við þenna (I.) kafla fjárlaganna, og er það satt. Aftur á móti get
eg ejgi litið sömu angum og hann á
hækkun þá á tekjum landssjóðs, sem
breyt.till. fara fram á, því svo leit út,
sem bann áliti, að nálega stæði á sama,
hversu háar tekjurnar væru áætlaðar.
Eg held því föstu, að eigi megi setja
tekjurnar hærri en búast má við, að
þær verði, þvi væri það gjört, gæti
það orðið til þess, að fjárveitingarvaldið
hækkaði útgjöldin um of, en það yrði
til þess að tekjuhallinn yrði raeiri en
áætlað væri, og það er i alia staði óheppilegt. Eg get fallist á till. nefndarinnar um hækkun á húsaskatti, þótt
frumv. ura stofnun veðdeiidar viðlandsbankann, ef það verður samþykt, geti
haft þau áhrif, að þessj skattnr minki
nokkuð, Sömuleiðis get eg fallist á till.
nefndarinnar ura að hækka tekjuskatt,
en eg get alls ekki íallist á þátill. um
hækkun á vitagjaldi, sem hinn háttv.
framsm. kendi við h, þm. G.-K., en
sem eg vil kenna við háttv. þm. Dal.
Nefndin heflr farið fram á að hækka
-Útflutningsgjald af físki og lýsi upp I
40,000 kr., og þm. Dal. (J. P.) hefir
komið fram með breyt,till. um að áætla þessa tekjugrein 48,000 kr. Eg
verð að þalda mér við upphæð þá, sem
farið er fram á f frurav. stjórnarinnar,
því þessi tekjugrein hefir siðastiiðið ár
ekki verið nema c. 43,000 kr., og stafar mest af hvalveiðum. Tekjur þessar eru þess vegna mjög stopular, þvi
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ef hvaiveiðarnar mistækjust mjög eða
þeirra misti alveg við eitt ár, gætu
þær hrunið niður úr öllu valdi. Eg get
verið nefndinni samdóma um að áætla
víntollinn lægri en i frumv. stjórnarinnar, en eg álít ekki ráðlegt að hækka
aðflutningsgjald af kaffi og sykri. Eins
og árferði er nú, getur þessi tekjugrein
ekki geflð raeira af sér en frumv. sýnir. Kaffi hefir nú undanfarin ár verið
í lágu verði, en hækki verðið á þvi, er
líklegt að tollurjnn minki.
Nefndin
befir ekki komið meö «11. um að áætla
tekjur af póstferðum hærri en farið er
fram á f frumv., og felst eg á að rétt
sé að láta þann tl. halda sér óbreyttan. Við «11. h. þra. V.-Sk. (Guði. G.)
um viðauka-athugasemd við 3. gT. hefi
eg lítið að athuga annað en það, að
mér finst uraboðsstjórninni gefnar þar
nokkuð lausar hendur. Eftir «11. gæti
hún varið, að minsta kosti í sumum
umboðum, alt að 2,000 kr. til urabóta
á einni jörð. Mér finst því, að þingið
ætti að setja einhverjar reglur um
þetta, tíl þess að koraa í veg fyrir, aö
umboðsstjórnin misbrúki þetta vald,
sem henni er veitt.
En eg álít æskilegt að hús séu bætt á jörðunum, og
mér finst þaö rétt að landssjóður gangi
á undan öðrum landsdrotnura í því,
einkum fyrst sú stefna, sera i alla staði
er góð, er uppi á þinginu, að hætta að
selja þjóðjarðir.
Eg veit ekki, hvort
fiutningsm. þessarar till. vill láta veita
fé til að fjölga jarðarhúsum eða að eins
til að umbæta leiguhús, eins og þau eru
talin nú, en það er misjafnt i hverju
héraöi. Það hefir komið oft fyrir á
seinni árura, að leiguliöar hafa sótt
ura styrk til að byggja hlöður og þær
lagðar til sem jarðarhús. Eg vildi
benda þm. á þetta, Eg skal að endingu taka fiam, að eg er raeðmæltur
því, að till. sé bætt við, en eg vil skjóta
því til h, deildar, hvort ekki sé rétt
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að setja einhverjar nánari reglur um,
hvernig fjárveitingu þessari skuli
varlð.
Þórður Thoroddsen: Eg vil leyfa
mér að svara athugasemdum h. framsm.
nokkrum orðum, og jafnframt geta
nokkurra breytinga þeirra, sem hann
vildi gera við nokkra liði á frumv.
stjórnarinnar.
Að því er snertir breyt.till. A þgskj.
254, þá skal eg geta þess, að h. þm.
Dal. (J, P.) er aðalflutningsmaður þeirra,
og befði þvf h. framsm. átt að beina
orðum sinum til hans, og ekki til min.
En af þvi eg á nokkurn þátt i þeim,
þá flnn eg ástæðu til að skýra frá
skoðunum minum i þessu efni, þótt eg
ekki sé aðalflutningsmaður.
Eg get fyrst og fremst verið háttv.
fiamsm. samdóraa i þvi, að þaö sé sama,
hvort tekjurnar séu áætlaðar raeiri eða
minni, þvi • krónurnar komi inn jafnt
fyrír þvi, hvernig sem áætlunin er. En
eg verð þó að vera þar á sömu skoðun og h. þm. Dal. (J. P.), að bezt sé að
tekjurnar 3éu áætlaðar svo nærri því
sanna og rétta, sem mögulegt er að
komast. Hæstv. landsh. sagði, að það
væri komið undír þvf, hvernig tekjurnar væri áætlaðar, hvort fjárveitingarvaldið væri sparara eða ríflegra. Eg
skoða þetta frá nokkuð öðru sjónarmiði,
því hæstv, landsh. vikur þvf á þann
veg, að menn eigi að varast að áætia
tekjurnar hátt, þvi þar af leiði að veitingarvaldið verði riflegra, Eg álit að það
sé ekki rétt að draga tekjukaflann niður, því það mundi geta leitt til þess að
menn greiddu atkvæði móti einhverju
nauðsynlegu fyrirtæki, sem þeir mundu
greiða atkvæði með, ef tekjurnar væru
áætlaðar nógu hátt. Eg álít það því
ekki rétt að vera að færa tekjurnar
svo mjðg niður, meðal annars af þvi,
að þó að tillögur okkar væru teknar
til greina, þá mundu þessir tekjuliðir
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ekki ofætlaðir, og skal eg I saraband
við það benda á nokkurdæmi fráfyrri
fjárhagstfmabilum.
Fyrst er þá vitagjaldið. 1892—98
var það áætlað 12,000 kr., en á reikningnum komu fram 14,678 kr. Árið
94—95 áætlað 12,000 kr., en korafram
17,000 kr. Árið 96—97 áætlað 15,000
kr. en varð 18,466 kr., og heflr þatmig
gjaldið á þessum timabilum farið að
jafnaði 4000 kr. fram yfir áætlun. Ef
við tökum fyrir útflutningsgjuld af flski
og lýsi, þá heflr þingið 92—93 áætlnð
það 50,000 kr., en varð 70,000. 1894—
95 var áætlað 60,000 kr., en varð
101,000. 1896 —97 var áætlað 70,000
kr., en varð 109,000. Svona er baö
með hvaða tekjulið, sera bent er á.
Tökum t. d. toll á kaffi og syfcri, 1692
—93 var hann áætlaður 240;000 kr.,
varð i rauninni 261,000. 1894—95 var
áætlað 250,000 kr., en varð 312,000.
1896 — 97 var áætlað 280,000, en varð
366,000. Þingið heffr þannig alt af orðið fleiri tugurn þús. kr. fyrir neðan í áætlunum sinum. Á undanfarandi þingum hefir fjárlaganefndin þóait af bækkað áætlanir stjórnarinnar, en nú fer
hún fram á að lækka þær, og eg get
ekki neitað þvi, að mér kemur það
nokkuð undarlega fyrir.
Þetta er aðalástæðan fýrir því að við höfum komið fram með þessar breyt.till. Reynslan verður að sýna, hvort það hefir verið rétt af okkur að taka fram einraitt
þessa líði, og mnn hún skera úr því á
næsta fjárhagstimabili.
Eg þarf ekki að eyða neinum orðum
að þeim liðum, sem h. framsm. var
okkur samdóma um, en aftur á móti
vil eg minnast nokkuð á þá liði f breyt.till. okkar, sem nefndin snýst á móti,
t. (1. vitagjald og tekjur af póstferðum.
Eins og eg benti á áðan, var vitagj. 1892—
93 áætlað 12,000 kr., en varð 14,000,94—
95 steig það upp í 17,000, og 96—97
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var það orðið 18,000 kr. Það hefirþví
öll þessi ár komist töluvert yfir áætlun. Nú fer stjórnin ftram á, að það sé
áætlað 9,000 kr. áári, en játar þó sjálf
um leið, að gjald þetta virðist vaxa
reglulega ár frá ári. Eg get ekki séð
annað en þetta sé bein mótsögn hjá
stjórninni að fara ekki fram á meir,
þar sem hún þó viðurkennir árlegan
vöxt á þvf, og mér finst breyt.till.
hófleg.
H. framsm. bar fyrir sig, að þessar
tekjur hefðu árið i898 ekki verið nema
rúmar 7000 kr., en hér er þess að gæta,
að við erum að gera áætlun fram i
tíroann, fyrir 1900—1901, en ekki aftur á bak. Hér á landi fer sffelt vaxandi verzlun og siglingar, ekki sfzthér
við Faxaflóa, og það er þvf full ástæða
til að ætla að vitagjaldið hækki. Eg
skal taka það fram í þessu sambandi,
að það hefir hingað til ekki verið vani
að taka vitagjald af botnverpingum,
sem koma inn á hafnir, en eg hefi það
eftir mönnum, sem vit hafa á, að botnverpingar eigi engu sfður en aðrir að
greiða vitagjald, og mundi það ekki verða
svo lftill tekjuágóði tyrir landssjóð. Eg
hefi líka heyrt botn verpingana syálfa furða
sig á þvi, að þeir skuli vera undanþegnir vitagjaldi.
Þá vildi eg minnast nokkuð á póstferðirnar. Við höfum f breyt.till. farið
fram á, að hækka tekjurnar af þeim
upp í 38,000 kr. úr 35,000.
Það er
eins með þennan tekjulið og vitagjaldið, að hanu ter alt af hækkandi á
hverju fjárhagstlmabili, með þvi að
póstflutningur vex árlega, og raér finst
engin ástæða til að ætla að hann ekki
geri það framvegis, þar sem póstfiutn
ingar alt at eru að vaxa. 1892—93
voru tekjurnar 45,000 kr., 94—95 56,000
Og 96—97 voru þær komnar upp 1
70,000 kr. Það er því engin ástæða
til að færa þessa tekjugrein niður.
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Eg skal ekki fjölyrða um hinar aðrar brevt.till. okkar, at því framsm. hefir tekið svo vel f þær. En eg álit þó
að kaflfi og sykur megi áætla hærra en
nefndin fer fram á. 1892—93 hefir
kaffi- og sykurtollurinn orðið 20,000 kr.
fram yfir það sem áætlað var. 94—95
varð hann 60,000 kr. meiri, og árin
96-97 er hann orðinn 86,000 kr. fram
yfir áætlun. Eg sé þvf enga ástæðu
fyrir nefndina að fara að lækka þennan tckjulið.
Þar sem hæstv. landsh. tók fram að
tekjurnar at kaffi- og sykurtollinum
mundu lækka, þá held eg það sé ekki
á rökum bygt. Hann tók fram, að ef
kaflfið hækkaði i verði, þá mundi minna
flytjast af því, og við raundum þar af
leiðandi missa tekjur.
Þetta get eg
ekki fallist á.
1896—97 nam þessi
tekjugrein 866,000 kr. og þó var kaffið þá f hæsta verði. Þessi. orð landsh.
hafa þvf við enga reyuslu að styðjast.
Þá höfum við í breyt.till. farið fratn
á, að útflutningsgjaldið af fiski og lýsi
væri fært úr 45,000 kr. upp i 48.0C0, en
h. framsm. bar það fyrir sig, að 1898
hefði það ekki numið nema 43,000 kr.
Eg held, að það sé engin ástæða til að
bera kvfðboga fyrir þvi, að þessi tekjugrein sé of hátt áætluð, þvf nú höfum
við fengið upp gufuskipaflota, sem flytur mikið út af fiski. Eg skal játa það
með hæstv. lándsh., að þessi tekjugrein
er nokkuð óviss, en fer þó vaxandi.
Útflutningsgjald af fiski var 1892—93,
20,000 kr., 94—95, 30,000 og 96—97,
40,000 kr. fram yfir áætlun. Þessar
tölur, sýna ljóslega, að það er ekkert
gífurlegt, sem við förum fram á.
Þá var það enn þá eitt, sem eg vildi
j mæla á móti fjárlaganefndinni f. en það
j er lækkunin á aðflutningsgjaldi af tóbaki úr 75,000 kr. niður i 70,000 1898
nam tekjuliður þessi 65,000 kr., og hefir fjárlaganefndin því lagt til að lækka
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hánn. Það er með þennan lið eins og
hina aðra liði, sem eg hefi minst á, að
hann fer sivaxandi.
1892—93 nam
þessi liður 120,000 kr., 94 -95 var
hann 142,000 og 96—97 156,000 kr.
Hann heflr því vaxið um 20,000 kr. á
ári og farið frá 30—40,000 kr. yfir áætlun. Eg sé þvf enga ástæðu til að
vera að lækka tóbakstollinn niður i
70,000 kr., og eg get yfir höfuð ekki
séð að tillögur fjárlaganefndarinnar viðvikjandi niðurfærslu á tekjuliðum stjórnarfrumv. verði bygðar á öðru en því,
sem hæstv. landsh. tók fram, að ef
tekjurnar væru hátt settar, þá yrði það
til þess að fjárveitingarvaldið yrði frekara f fjárframlögum. En eins og eg i
byrjun ræðu minnar tók fram, þá lit
eg á þetta frá öðru sjónarmiði.
Jens Pálsson: Eg sé ekki ástæðu til
að fara mörgum orðum um þessar tillögur, og fjarri sé raér að hjálpa til
að marka þær og draga þær f sundur
milli okkar flutningsmanna úr þvi þær
eru sýnileg s tmeign.
Eg skal að eins
bæta einu atriði við það, sem h. meðfiutningsmaður minn tók fram. Hann
sagði, að það væri rétt og uauðsynlegt,
að þingið leitaðist við að þræða sem
nákvæmast þann sennilega veg að því
sanna og rétta, að þvi er tekjugreinar
fjárlagafrumv. snertir. Eins og eg álít
þetta i sjálfu sér nauðsynlegt, og hið
eina rétta, eins álit eg það lika hinsvegar affarasælast fyrir þingið og þjóðina. En ekki einungis frá þvi sjónarmiði, er h. meðflutningsmaður minn, 1.
þm. G.-K. (Þ. J. Th.) leit á þetta atriði,
tel eg affarasælast, að tekna-áætlunin
verði svo nálæg því sem tekjurnar i
reyndinni verða, eins og raönnum er
ýtrast mögulegt að sjá fyrir, heldur og
frá öðru sjónarmiði, sem eg nú vil benda
á. Þegar þingið áætlar tekjurnar svo
lágt, að þær áreiðanlega hljóta að verða
miklu hærri, þá getur það haft þær
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skaðlegu afleiðingar i för með sér, að
það leiði menn til ofmikils örlætis Þegar þm. hafa það á tilfinningunni, að
allflestir tekjuliðir muni fara fram yfir
áætlun, þá er það rojög freistandi fyrir þá til að styðja sig við þenuan öfluga bakhjall i fjárframlögunum, og
verða óprútnari um útgjöldin, púkkandi
upp á þetta tromp í bakhöndinni. Frá
þessu sjónarmiði séð, tel eg mjög varhugavert að áætla tekjurnar sýnilega
of lágt.
Öðru en þessu sé eg ekki ástæðu til
að bæta við hina sérlega glöggu og
góðu grein, sem h. meðflutningsm. minn
hefir gjört fyrir þessum breyt.till.
Sighvatur Arnasow. Eg fýrir mitt
leyti vildi gjarnan minnast á eina brtill.
sem hér liggur fyrir, en það er brtill.
h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.), sem lýtur að
húsabótum hér á landi, og álft eg að
hann hafi gjört rétt í þvf að koma
fram með hana. Ef h. þd. hallast að
till., þá er annað atriði, sem eg vil
minnast á og taka til greina, það, að
hér með er sá rekspölur kominn á að álíta
að þörf sé á þvi að kenna mönnum að
byggja sér hollari og hentugri húsakynni en nú gjörast.
Til þess þó að
tryggja rétta notkun fjárins,
þar
sem farið er fram á allálitlega fjárveitingu, þá álít eg nauðsynlegt að setja
einhverjar fastar reglur viðvíkjandi
þessu.
Eg vildi þvf vikja því til h.
þm. V.-Sk. (Guðl. G.), að koma með
till. til þingsályktunar um að skipa
nefnd til að semja slikar reglur. Eg
get tæplega, þó eg álfti málið mjög
mikilsvarðandi, gefið því atkvæði mitt,
nema þvf að eins að nefnd sé skipuð í
þessu augnamiði, þvi eg álit ekki rétt
að fleygja út svo miklu fé, án þess
settar séu nákvæmar reglur um brúkun þess. Það er auðvitað rétt að veita
fé til húsabóta og jarðabóta, en eg álít undir öllum kringumstæðum nauð-
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synlegt að binda raenn föstum skilyrðuro i framkvæmdinni.
Eg vona að
þingið sinni þessari ti!l. og eg fyrir
mitt leyti er henni mjög hlyntur.
Guðlaugur Guðmundsgow. Eg þarf i
raun og veru ekki að flytja langt erindi viðvíkjandi brtill. minni eða athugasemd, sem eg víl að bætt sé aftan við 3.
gr. 1., þar sem h, íjárl.n. hefir samþykt
hana í einu hljóði, hæstv. lh. hefir tek.
ið henni vel og enginn hefir lagt neitt
á móti henni. Vitanlega hefir bún allmikil útgjöld í för með sér, c. 10—11
þúsund kr., en eg állt að því fé verði
vel varið. Eg skal taka fram, að eg
8é hvorki árfðandi né heppilegt, að
taka upp i tillöguna nein skiiyrði, er
bindi hendur urahoðsstjórnarinnar, því
að það vakti fyrir mér, að samin
mundi verða reglugjörð um þetta, er
landsböfðingi samþykti. En eg er fús
á að koraa með tillögu i doildinni um,
að skipuð sé sérstök nefnd til að ihuga, hver akilyrði væru nauðsynleg
tyrir styrkveitingunni, þótt eg álíti slíkt
ekki nauðsynlegt, og að umboðsstjórniuni sé trúandi fyrir því.
Hæstv. lh. tók fram, hvaða þýðing
lægi í þessum orðum: »að gera umbætur og breytingar á leiguhúsum
þjóöjarða». Fyrir mér vakti, að bæta
ekki leiguhús i saroa formi og nú, heldur verja þessu fé til styrkveitingar,
þar sem leiguliðar vilja kosta til gagngjörðrar breytingar á. leiguhúsunum f
þá átt, sem betur samsvaraði þörfum
tímaus. Eg skaL sérstaklega taka það
fram, af, því ræða hæstv. lh. gaf mér
tiLefui til þess, að eg befi hugsað mér
að sera víðast komi upp blöður i stað
heygarða. Að þörf sé að bæta búsaskipunina, vona eg að eg þurfi ekkf
að réttlæta ftekara. Eg hefi fyrir mér
lýsing á búsum á 3 þjóðjörðum, sem
eru frá 8 til 11 hndr. að dýrleika; á
þeim eru fæst 5 og fiest 8 torfþaktir
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kofar, 3—5 ál. á breidd, 4—41/* og
hæst 5 ál. á hæð, og 4 til 11 ál. á
lengd. Menn bljóta að sjá, hvort slík
húsaskipiui muni hentug fyrir leigulið
ann, að þurfa að halda við og skila af
sér öllum þessum moldargrenjum, þótt
hann á eigin kostnað ha.fi bygt sér
viðunanlegri byggingar.
Eg þarf ekki annað en benda á, hve
þjóðinni muni holt að lifa í aiíkutn
moldargreryura, og skal eg í þvi efni
vitna í ritgjörð Guðmundar iæknis
Hannessonar i >Bjarka< um húsabyggingar, þar sem hann bendir á, hvaða
þýðingu það hefði ekki að eins fyrir
heilsu manna, þrifnað og hreinlæti,
heldur og einnig hinn andlega hugsunarhátt manna, að búa i siíkum hreysum.
Það vakti fyrir mér, að þegar
ura einhverjar stórgerðar breytingar
og umbætur á húsaskipun væri að ræða,
þá stæði landssjóði næst að ríða á vaðið. Þvi vakti einnig fyrir mér, að
breyta þyrfti búsaskipun á leiguhúsum
þannig, að þau yrðu hentugri, og að
heppilegra mundi, að heyhlöður fylgdu
jörðinni i staðinn fyrir fénaðarhús, og
að í staðinn fyrir moldarbúr, göng og
skemmur, kæmu þiljaðir klefar í fbúðarhúsinu, því, eins og allir vita, er ekki
geymandi i þessum húsum og þau eru
ekki einu sinni notandi fyrir fénaðarhús i saraanburði við bærileg hús. Það
vakir fyrir raér, að í styrk til húsabóta eigi ekki að verja bálfu jarðarafgjaldinu handa hverjum leiguliða fyrir sig, heldur að styrkurinn sé veittur
einstökum mönnum i umboðinu, sem
vilja gera verulegar umbætur á húsaskipun og leggja sjálfir fram */»
kostnaðarins,
og eg
ætlast
til
að þeir leggi fram áætlun yfir
kostnaðinn og tryggingu fyrir því, að
verkið verði vel af hendi leyst, en alt
þetta verður nánar tekið fram, ef h. d.
gerir um það sérstaka tillögu.
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Eg skal benda á, að rneð þessu rná
gera all-vænlegar húsabætur á jörðum
landssjóðs, því að gera má ráð fyrir
þvi, að gömlu húsin verði lögð niður
og að þau verði metin af úttektarmönnum til peninga, og að leiguliðar verði
að verja andvirði þeirra í bin nýju
bÚB, og i viðbót við það legði þá landssjóður hæfllegan styrk eftir stærð jarðarinnar og yrði það ekki svo mikil upp
hæð; sem bæta þyrfti til, þegar landssjóður ætti að eins að bera */» af kostnaðinum. Eg álit að um þetta þurfi að
setja nákvæmar reglur, og að ekki
ætti að leyfa að verja miklu fé til
húsabóta á smájörðum, sem lágt eru
leigðar, en eg ætia ekki að umboðsstjórnin sé svo hlutdræg, að hún láti
einn sæta betri kjörum en annan.
Eg er ekki með þessari tillögu að
ætlast til, að leiguhúsum fjölgi, heldur
þvert á móti að þau verði færri, en
betri og stærri og t. d. heyblöður
kæmu i stað fénaðarhúsa, seru væru
lögð niður; skemroa, búr, göng o. fl.
mætti gjarna fara sömu leiðina. Mér
þykir dálítið undarlegt, að styrkur til
búnaðarfélaga skuli, eins og nú er, ekki
vera veittur fyrir að koma upp beyhlöðum i stað heygarða, þvi eg álit
fátt þarfari jarðabætur, þvi heyhiöðurnar gjöra tvent, bæöi að varðveita jörðina frá þvi að vera rist upp á hverju
ári og varðveita heyin margfalt betur
en heygarðarnir.
Eg get ekki verið samdóma b. 1. þm.
Rangv. (S. Á.), að þingið setji mjög ýtarlegar reglur um fjárveiting þessa, þvi
hún roun ekki verða misbrúkuð, og
þingið er ekki neinn liður umboðsstjóruarinnar og má gæta sin við þvi, að
taka ekki svo fram fyrir hendur hennar, að húo ekki geti látið fjárveitinguna koma að tilætluðum notum.
Hasstv. lb. vék orðum að þvi, að
Alþ.tíð. B. 1899.
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honuro þætti síðari liður till. um að
verja fé til verðlauna handa þeim, sem
sköruðu fram úr i jarðabótum, miður
viðfeldinn en hinn fyrri. Eg skai
taka það fram, að upphaflega hafði eg
ekki ætlað að hafa þessa till. með, en
tók hana upp i samráði við 2 aðra
þm. og er eg fús á að iáta hana falla
niður, því að eg verð að vera bæstv,
lh. samdóma uro, að erfitt er að koma
henni rétt fram, og hætt er við að
hún kynni að verða misbrúkuð, þó
hugsunin, sem hún er grundvölluð á,
sé réttmæt. Eg skal lika benda á, að
þó það fé, sem hér er ætlað til húsabóta, sé nokkur upphæð, þá verður ekki
mikið fé til hvers, þegar það skiftist á
margar hendur, og eg kalla að málið
hafi stigið etórum skrefum, ef búið er
að bæta hús á miklum hluta af landssjóðsjörðum eftir 2 fjárhagstimabil, eða
á helming þeirra á þessu fjárhagstimabili.
Þar sem það er ef til vill ástæða til
að feila burt síðari lið till., þá er eg
fús á að koma með brtili. í þá átt til
3. umr., en nú er ekki timi til
þess.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm
Eyf.): Eg þarf að minnast fáum orðum á ræðu h. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.),
þar sem hann hélt því fram, að það
væri gild ástæða til að hækka suma
tekjuliði og færði það einkum til, að
i reikningum fyrir mörg undanfarin ár
hafi þeir orðið töluvert hærri en áætlun og að nefndin hefði ekki hatt ástæðu til að áætla þá jafn-lágt og hún
hefir gjört. En nefndin hefir ekki að
eins baft fyrir sér reikningana frá þeim
árum, er þm. mintist á, heldur og reikninginn fyrir 1898, og þar vill svo til,
að þar eru ekki svo fáir tekjuliðir,
sem eru lægri en áætlun, og svo þegar þess er gætt, að taka þessar tölur
19 (4. sept.).
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með og láta þær hafa áhrif á meðaltalið, og þegar það meðaltal sýnir, að
sumir tekjuliðir hafa sýnt >tendens« til
að fara lækkandi, hefir nefndin ekki
álitið ástæðu til að fara hærra i áætlun sinni en hún hefir gjört. Hvað vitagjaldið snerti, kvað svo ramt að þessu,
að það var 1200 kr. fyrir neðan áætlun og aðflutningsgjald af áfengum
drykkjum c. 3500 kr. lægra en áætlað
var og aðflutningsgjald af tóbaki jafnvel 9 þús. kr. lægra.
H. þm. talaði um það að óhætt mundi
að hækka tekjur af póstferðum. I
ijárlögunum, sem nú gilda, eru þær áætlaðar 28000 kr., en árið sem leið hafa
þær reynst 33,000 kr. og hafa þannig
ekki náð upphæð frumvarpsins, 35,000
kr. og þvi siður þeirri upphæð, er h.
tillögumenn vilja setja þær.
Þegar h. þm. (Þ. Th.) var að tala
um tóbakstollinn gat hann þess, að
likindi væru til að hann hækkaði, ef
iög þau um tóbakstoll, sero nú væru
fyrir þinginu, yrðu staðfest. Þetta er
ekki ósennilegt, en á hinn bóginn er
frv. um vinfangatoll fyrir þinginu, sem
getur haft töluverð áhrif til þess að
lækka vinfangatollinn, en nefndin áleit
rétt að þegar gjörðar væru tekjuáætlanir, að miða ekki við lög, sem væru
í undirbúningi, heldur aðeins við þau
Nefndin tók
lög sem væru í gildi.
þvi ekki tillit til frv. þeirra, sem eru
fýrir þinginu, um tóbakstoll og vinfangasölu og það er at annari ástæðu að
hún hefir lækkáð áætlunina um vinfangatollinn.'
Þar sem h. þm. hélt, að nefndin hefði
ekki haft aðra ástæðu til að setja tóbakstollinn ekki hærra en hún hefir
gjört, heldur en þá, sem hæstv. landsh.
benti á, að þingið yrði varkárara i
fjárveitingum sinum, þegar tekjurnar
væru áætlaðar lágar, þá vakti þetta
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ekki fyrir nefndinni, enda álít eg þetta
ekki fulla ástæðu.
Eg held það hafi verið raiklu gildari ástæða, sem h. þm. Dalam. (J. P.)
tók 'fram i ræðu sinni, að væri áætlunin ekki sett rétt, hefðu menn það fyrir
ástæðu, þegar koraið væri með hækkunartill, við útgjöldin. En eg held þó,
að reynslan af undanfarandi þingum
sýni ekki, að þm. hafi tekið mikið tillit
til þess, hvað tekjurnar væri áætlaðar
eða þó tekjuballi yrði (Þórður Thoroddsen: þingræðurnar!) Það getur verið
rétt sem h. þm. »citerar« í, að þess sé
getið í þingræðunum, en gaman væri
að sjá fjárveitingartill. hinna sömu
manna, og bera saraan, hver áhrif það
hefði haft á þær.
Annars getur það frá minu sjónarmiði og nefndarinnar ekki verið kappsmál, hvaða tölur eru samþyktar í
tekjuliðunum, hvort það eru tölur nefndarinnar, stjórnarinnar eða h. 1. þm.
G.-K. (Þ. Th.) og h. þm. Dalatn. (J. P.)
því jafnmiklar tekjur koma inn, hvað
sem stendur i íjárlögunum.
ATKVGR.: 2. gr. 1. liður saraþ. i
e. hlj.
Breyt.tiil. við 2. lið á þgskj. 186 sþ.
með 20 sarahlj. atkv.
Breyt.till. við 3. lið á þgskj. 186 sþ.
með 18 sarahlj. atkv.
2. gr. 4. og 5. liður sþ. í e. hlj.
Breyt till. við 6. Iið á þgskj. 254. feldar með 12 gegn 6.
6. liður óbreyttur sþ. með 20 samhlj.
atkv.
7. liður með aths. sþ. i e. hlj.
Breyt.till. við 8. lið á þgskj. 254, 2
feld með 13 gegn 7.
Breyt.till. við 8. lið á þgskj. 186 sþ.
með 16 shlj.
Breyt.till. við 9. lið á þgskj. 186 sþ.
með 15 gegn 4.
Breyt.till. við 10. lið á þgskj. 186 sþ.
með 13 shlj.
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Breyttill. við 11. lið á þgskj. 254 feld
með 12 gegn 7.
Breyt.till. við 11. lið á þgskj. 186 sþ.
með 17 samblj. atkv.
Breyt.till. við 12. lið á þgskj. 254 feld
með 12 gegn 6.
12. liður óbreyttur, sþ. raeð 17 samblj. atkv.
13. liður óbreyttur, sþ. með 20 samhlj. atkv.
2. gr. með áorðnum breyt. sþ. í e. hlj.
Breyt.till. við 3 gr. á þgskj. 191. sþ.
með 19 shlj. atkv.
3. gr. þannig breytt, sþ. í e. hlj.
4. gr. sþ. með 20 shlj. atkv.
5. -------— 20 —
—
6. -------— 20 —
—
1. gr. frv. breytt samkv. atkv. gr. á
2.-6. gr. sþ. í e. hlj.
II. kafli

Gjaldabálkurinn
7.-10. gr.
Framsögumaður (Jón Jónsson 2. þm.
Eyf). Breyt.till. þær, sem hafa koraið fram um þenna kafla fjárlaganna,
eru æði margar; þær eru 19 að tölu.
Það er ekki þægilegt að átta sig á
þeim, þar sem þær hafa komið svo
seint fram, ekki fyr en í dag. Eg vil
mega benda h. þm. á það, að æskilegt
væri, að þeir tækju meira tillit til
fjárlaganefndarinnar framvegis og létu
ekki standa á breyttill. slnura eins og
nú heflr raun á orðið. Eg get ekki
annað séð en að þetta sé sanngjörn ósk.
Það eru ekki svo mjög raargar breytingartill., sem fjárlaganefndin hefir gert
við þenna kafla, en þær eru nokkuð
mikilsverðar. En h. þm. hafa komið
með mjög margar breyt.till., og vegua
þess, hve þær eru margar og koma víða
við, þá ætla eg til hægðarauka aö taka
allar till. bæði nefndarinnar og annara
eftir þeirri röð, sem þær eiga við greinar og liði frurav.
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1. breyt.till. frá fjárlaganefndinni er
við 10. gr. A. 2.
Stjórnin hefir lagt
það til, að skrifstofufé amtmannsinsyfir Suður- og Vesturamtinu sé hækkað.
Nefndin hefir fallist á þetta, en hún vill
þó ekki hækka skrifstofuféð eins mikið
og stjórnin fer frara á i frumv. Nefndin vill hækka skrifstofuféð um 200 kr.
á ári, svo þessi liður verður 400 kr.
lægri en stjórnin fer fram á í frumv.
Það getur verið álitamál, hvort eigi að
hækka skrifstofukostnaðinn nokkuð, svo
getur einnig verið álitaraál, hve mikið
eigi að hækka hann, ef það er gert, en
eg hygg, að nefndinni sé það ekkert
kappsmál, hve mikil hækkuuin verði,
en álítur aö bezt sé að fara bil beggja
milli þess, sem verið hefir og þess, sem
stjórnin fer fram á, en hún getur ekki
sætt sig við, að hækkaður verði kostnaðurinn eins mikið og stjórnin fer fraro
á í frumv.
Við 10 gr. A. 3. b. leggur stjórnin
til í frumv., að kostnaðurinn við endurskoðan landsreikninganna sé aukinn,
og eigi það fé að vera handa föstum
aðstoðarmanni við hið umboðslega starf.
Nefndin hefir fallist á þettá, en hún
hefir gert þá breyt.till., sem einskorðar þessa fjárveiting enn meir en frv.
stjórnarinnar. Nefndin vill láta landshöfðingja skipa aðstoðarmanninn. Nefndin áleit, að þetta gæti orðið til bóta, ef
núverandi endurskoðandi félli frá. Þetta
starf væri svo vandasamt og nauðsynlegt starf, að full nauðsyn væri, að til
þess væri ávalt til maður, sem vapur væri slíkum störfum'.
En af þyí
leiðir auðvitað aukinn kostnaður.
Næsta breyt.till. við 10. gr. A. 3.
leiðir að sjálfsögðu af hinni fyrri, og er,
eins og menn sjá, engin efnisbr.
Svo kemur breyt.till. við 10. gr. B,
3. c., að fyrir 1900 kr. skuli koma 1600
kr. Þessa fjárveitingu til fangelsanna
19*
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vill nefndin hafa 300 kr. minni heldur
en til er ætla9t í frumv. stjórnarinnar.
Þessi fjárveiting til viðhalds fangelsanna
er sérstaklega miðuð við fangelsið
i Stykkishólmi, sem þarf að gera við.
Smiðir hafa gert áætlun um kostnaðinn,
en viðkomandi amtmaður heflr eigi álitið þá áætlun nógu háa. En nefndin
áleit, að eigi þyrfti að gera kostnaðaráætlunina hærri en smiðirnir hafa gert,
því hún gekk út frá þvi, að áætlun
þeirra hafi verið miðuð við þá uppbæð,
sem þeir sjálfir mundu taka fyrir verkið, væru þeir sjálfir látnir vinna að
því.
Þessar breyt.till. nefndarinnar eru
fremur smávægilegar. En nú kem eg
að þeim breyt.till., sem stærri eru.
Stærsta breyt.till. er við 10. gr. C. 4.
c. og við hana hafa h. þm. einnig
gert breyt.till. Nefndin hefir ætlað búnaðarfélagi íslands 8000 kr., i stað þess
að frumv. ætlast til að búnaðarfélagi
Suðuramtsins séu veittar 2000 kr. En
nú er þvi svo varið, eins og kunnugt
er, að búcaðarfélag Suðuramtsins er eigi
iengur til sem slíkt, heldur er það sameinað hinu nýstofnaða búnaðarfélagi ís
lands, og þvi getur þessi 2000 kr. styrkur eigi komið til greina sem veittur
þvi.
Prá h. þm. Dal. (J. P.) hefir komið
fram breyt.till. um að ha*kka styrkinn
til búnaðarfélaga upp úr 18000 kr. upp
í 20000 kr. Nefhdinni hefir eigi virst
áBtæða til að hækka þessa styrkveitífigu, heldur /niklu fremur minka hana.
Eg vil minna menn á, að fjálaganefndin á þinginu 1897 vildi hafa þennan
átýrk 18000, en svo kom tillaga um að
setja það upp i 20000 kr.; var hún
samþ. i þessari deild; en Ed. setti það
’niður í 18000 ar., og við það sat. Virðist 8vo sem þingið hafi ekki viljað færa
styrkinn upp, og þætti 18000 kr. nóg
í lagt.

296

Að nefndinni hefir litist að veita búnaðarfélagi íslands rfflegan styrk, 8000
kr., þá býst eg við þvi, að eg þurfi
ekki að færa neinar sérstakar ástæður fyrir því. Það er ljóst, að búnaðarfélag Islands þarf að vinna landinu
gagn, og til þess það geti það, getur
það ekki verið án styrks, og þó nefndin hafi ákveðið nokkuð háan styrk, þá
er hann í rauninni minni fyrir það, að
nokkur hluti hans á að ganga til ákveðins fyrirtækis, þar sem félaginu er
gert að skyldu að verja 3000 kr. fyrra
árið og 2000 kr. siðara árið af honum
til þess að leiðbeina mönnum 1 meðferð
mjólkur.
Fyrir nefndinni lá tillaga frá landbúnaðarnefndinni, um að tii þessa fyrirtækis væri veitt sérstök fjárupphæð.
Hún heldur fast við þessa till. sína, en
vill láta búnaðarfélag íslands hafa
8000 kr. án þess talað sé um það. En
landbúnaðarnefndin heldur fast við sína
breyt.till. Það hlýtur að vera samhuga
álit, að rétt sé að styrkja þetta félag.
Nefndin vildi fúslega styrkja það, en
henni virtist réttast að tara varlega,
þvi félagið er nýtt og því er mönnum
ennþá eðlilega ókunnugt um störf þess
og stjórn. Nefndinni hefir þvi fundist
réttast, að veita félaginu tiltölulega litla
upphæð til að byrja raeð. En aftur á
móti hefir henni ekki fundist rétt að
veita því alt það fé, sem nú er veitt
úr landssjóði til búnaðarskóla og búnaðarfélaga, með-.n félagið er nýtt og
stjórn þess er ekki komin á fastan fót,
ekki ráðlegt að fela þvi það, sem þingið hefir haft til meðferðar. En er fram
líða stundir, virðist réttast, að félaginu
verði veitt alt það fé, sem nú gengur
til eflingar búnaði, og að félagið verði
þá látið hafa úthlutun alls þess fjár á
hendi, því að það verður væntanlega
kunnugra högum og þörfum búnaðarins en þingið.
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Nefndin er því á móti tillögum landbúnaðarnefndarinnar og sömuleiðis á
móti breyt.till. h. 1. þra. K.-G. (Þ. Th.)
(þingskj. 257) um að lækka styrkinn
um 2000 kr., færa hann úr 8000 kr.
niður i 6000 kr.
Hún vill halda fast
við sinar tillögur, og mælir með þeim
sem hóflegum og hæfilegum.
Þá hefír landbúnaðarnefndin komið
með aðra breyt.till. (þingskj. 209), sem
fer fram á það, að veita búnaðarfélagi
íslands all-ríflegan styrk til þess að
koma á fót gróðrartilraunastöð i grend
við Reykjavfk.
Landbúnaðarnefudin
fer þannig fram á að veita búnaðarfélagi íslands 8000 kr. fyrra árið og auk
þess 6000 kr. (3000 kr. til að kenna
meðferð mjólkur og 3000 kr. til að
koma á fót gróðrartilraunastöð) sarnkv.
þskj. 210. Ogsíðaraárið að eins2000 kr.
minna. Þessa tillögu landbúnaðarnefndarinnar hefír nefndin ekki gétað aðhylst,
af þeiro ástæðum, er eg þegar befi tekið fram.
H. þm Vestm. (V. G.) hefir á þingskj. 229, koraið með þá breyttill., að
aftan við 10. gr. C. 4 bætist nýr liður
e, sem fer fram á, að Guðjóni Guðmundssyni sé veittur 500 kr. styrkur
hvort árið til landbúnaðarnáms við
landbúnaðarháskólann i Kaupmannahöfn. Eg vil eigi strax tala um þessa
breyttill., eg hefi þegar minst á það
vift h. flutningsm. að nefndinni þykir
viðkunnanlegra að þessi liður sé settur
i 13. gr. og vænti eg að flutningsm.
taki tillöguna aftur i bráð, og að umræður um hana geyraist til siðari kafla
frumv.
Næstu 3 breyt.till. eru á þingskj. 265,
262 og 254b. Þessar breyt.till. stefna
allar i eina og sömu átt, að láta hinn
núverandi dýralækni fá hærri laun en
hann hefir. Það er eitt af því óþægi
lega að tala um þetta, þvi nefndin hetir eigi borið sig saman um þetta. Eng-
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in af þessum brevt.till. lá fyrir fjárlaganefndinni. Vitanlega eru laun dýralæknisins lág, en reynslan erliti) fyrir
því enn þá, hve mikil praxis geti verið. Nefndin álitur, að bezt væri, að
láta dýralæknirinn búa upp i sveit, i
fjölbygðu og fénaðarmörgu héraði. Eg
tel sjálfsagt, að nefndin sé á móti fjár
veitingunni, að minsta kosti þangað til
gildar og góðar ástæður koma frám
með þessu, og það því fremur, þvi hærri
sem upphæðin er. Eg veit ekki hvað
það er, sem vakað hefir fyrir þinginu,
þegar dýralæknísembættið var stofnað.
Það þurfa að koma fram upplýsingar
um það, áður en bækkuð eru laun þess
eina dýralæknis, sera til er í landinu.
Eg held að þingið þá hafl leitast við að
gera launin hæflleg. Embættistimi dýralæknisins er nú heldur ekki langur
ennþá.
Nefndin hefir lagt það til á öðrum
stað, að meiri styrkur en nú sé veittur
til að nema dýralækningar. Hún hefir það fyrir satt, að það séu fleiri en
einn efniiegir menn, sem hafa hug á að
nema dýralækningar og hefir nefhdinni því litist rétt að styrkja þá. Þetta,
að efnilegir menn vilja leggja stund á
dýralæknanám, sýnir, að sumir álita
kjör dýralæknanna eigi ólifvænleg.
Nefndin hefir bætt við styrk til Hólmgeirs Jenssonar, til að stunda dýralækningar í Vesturamtinu. Þessi maður
er kunnur gegn um bréf og afspurn,
og er talinn dugnaðarmaður og efnilegur.
Honuin var veittur styrkur á sfðasta
þingi, en stjórnin hefir eigi viljað mæla
með, að þeirri styrkveitingu yrði haldið áfram, og veit eg ekki, af hvaða ástæðum, en bænarskrá i þessa átt lá
fyiir fjárlaganefndinni, og befír henni
þótt rétt að sinná henni, þar sem það
er alraælt, að maður þessi sé vel hæfur.
Hvað snertir breyt.till. h. 2. þm. G,-
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Kj. (J. Þór.) á þing9kj. 242 við 10. gr.
C. 6. a., sem fer frara á það, að laun
um8jónarmanns við vitana við Faxaflóa
»é færð niður f 100 kr. úr 300 kr., þá
vil eg geta þess, að h. þm. G.-K. (Jón
Þór.) hefir tekið þessa tillögu aftur, en
eg vil skýra frá, hvers vegna það sé
rétt og sjáltsagt, að sú tillaga fái eigi
framgang.
Þegar vitarnir voru bygðir, var það,
eins og kunnugt er, að all-miklu leyti
gert fyrir fé frá Danmörku, en þeirri
fjárveiting fylgdi það skýlaust skilyrði,
að þetta starf, vitagæzlan, skyldi verða
falið einum ákveðnum manni. Ef því
þessari upphæð yrði breytt þannig,
gæti það orðið til þess, að þessi ákveðni
maður ekki gæti fengist, en til þess má
eftir atvikum ekki stofna.
Ferðakostnaðinn til eftirlitsferða með
vitunum vill nefndin eigi hækka; hún
telur 100 kr. nægilegar, með sérstöku
tiliiti til þess, eins og stendur í nefndarálitinu, að vitagæzlumaðurinn hefir
að öðru levti all-ríflega borgun við
gæzluna.
Þá kemur breyt.till. á þingskj. 236,
frá h. þingm. Rvík (J. Jenss.), sem fer
fram á, að 75 kr. styrkur sé veittur til
ljóskers á Skipaskaga.
Þessura vita
var komið upp af sveitarfélaginu; siðan
hefir það kostað til viðgeröar á honum
og- það all-miklu fé á síðasta ári.
En
sveitarfélagið finnur ekki lengur ástæðu
til að kosta ljósker, af þvi að þau skip
eru orðin svo fá, sem ganga þaðan;
en sveitarfélagið vill gefá landssjóðnum
vitann.
Það virðist því sjálfsagt, að samþykkja
þessa breyt.till, einkum þegar þess er
gætt, að vitinn á Skipaskaga er 1 góðu
standi.
Eg vil svo ekki orðiengja þetta að
sinni, en ef raér hefir sézt yfir eitthvað,
þá verður liklega hægt að minnast á
það seinna.
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Landshöfðingi'. Það eru að eins örfá
orð, scm eg ætla að tala að þessu sinni,
og skal eg lýsa því yfir fyrir fram, að
eg er að mestu leyti samþykkur háttv.
framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.).
Eg ætla
fyrst að leyfa mér að minnast á breyt,till., sem fer fram á, að lækka skrifstofufé amtmannsins i Suðuramdnu um
400 kr.
Eg get ekki verið því satnþykkur, og finst fullkomin ástæða til,
að auka skrifstofufé hans, eins og farið
er fram á i stjórnarfrumv., því að embættisstörfin hafa aukist að miklum
mun á siðari árum, og hefir verið hlaðið
á hann ýmsum nýum störfum, sem
auka töluvert vinnu hans, t. d. stjórn
holdsveikraspítalans. Það var hér tekið
fram við 1. umr. fjárlaganna, að það
væri óviðkunuanlegt, að ungir menn,
sem annars hefðu vinnnkraft, væru að
biðjast lausnar frá störfum sínum. —
Eg er hræddur um i þessu tilfelli, að
embættismaður sá, sem hér á hlut að
máli, kunni að sækja um lausn, fyr en
æskilegt væri, þegar störf hans aukast
svo mjög, því hann er heilsutæpur og
hefir verið lasinn í vetur af þvi, að
hann hefir lagt of mikið á sig, og eg
veit að hann getúr fengið læknisvottorð
um það, að heilsa hans þoli ekki, að
hann leggi eins mikið að sér. Amtmaðurinu þarf að hafa mann sér við
hönd, sem geti afgreitt bin smærri mál,
og svo annan skrifara.
Eg vil þvi
leggja með, að upphæð frumv. sé látin
standa. Mér heyrðist á háttv. framsm.
nefndarinnar, að þó nefndin ekki vildi
alveg fylgja frumv. í þessu atriði, þá
væri hún þó kannske ekki ófús á, að
fara einhvern meðalveg. Eg býst því
við, að eg við 3. uinr. komi fram með
breyt.till. i þá átt, ef upphæðin verður
ekki samþykt nú, eins og hún stendur
í frumv.
Hér liggja ekki fyrir aðrar sérlegar
breytingar, sem eg þarf að minnast á;
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að eins skal eg minnast á það, að þar
8em nefndin leggur til að færa niður
nokkuð af útgjöldunum undir 10. gr. C.,
t. d. til tangelsa, þá skal eg ekki hafa
svo mikið á móti því, og getur verið,
að áætlunin um kostnað við aðgjörð á
fangahúsinu i btykkishólmi sé heldur
há, en ee imynda mér þó, að áætlanir
stjórnarinnar muni fara nær sanni.
Að því er snertir athugasemd háttv.
framsm. við .10. gr. C. 4. c., viðvikjandi
fjárveitingu til búnaðarféiaga, þá er þar
kanske nokkuð hátt farið, og get eg
verið samþykkur breyt.till. nefndarinnar.
Aftur á móti er eg ekki samþykkur
kröfu landbúnaðarnefndarinnar.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf), gat
þess, að hann skildi ekki i þvi, að
stjórnin skyldi ekki hafa tekið styrk til
Hólmgeirs Jenssonar upp á frumv. —
Eg skal geta þess, að það var af þvi,
að hann ekki sótti.
Stjórnin ætlast
til þess, að þeir sem hafa styrk á fjár.
lögunum, sæki um hann á ný, ef þeir
vilja halda honum framvegis, og má
þvi ekki skilja þetta svo, að stjórnin
sé á móti honum.
Að þvi er snertir stýrk þann, sem
breyt.till. h. þm. Rvik. (J. Jenss.) fer
fram á, til ljóskera á Skipaskaga, þá
er eg h. þingm. samþykkur i því, að
landssjóður taki þátt i þessu fyrirtæki
á þann hátt, sem breyt.till. fer fram á.
Eg leyfi mér þvi að mæla með því, að
styrkurinn sé veittur.
Viðvíkjandi dýralækninum, þá hefir
verið álitið heppilegast, að hann sæti
hér i Reykjavik. Menn hafa fundið
sér það til á móti þvi, að hér væri litil
búfjárrækt, en hann læknar ekkí að
eins fé, heldur jafnframt aðrar skepnur,
og það munu t. d. óvíða vera fleiri kýr
á einni jörð en hér, og hingað er hægast að vitja hans.
Eg vil leyfa mér,
að mæla með þvi, að hann fái nokkra
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launaviðbót.
Þegar dýralæknalögin
voru samin, bjuggust menn við þvi, að
hann mundi hafa töluverða »praxis«,
en það hefir ekki reynst svo. Það éru
margir, sem vilja nota hann, en fáir
borga.
Allir vita, að það er ekki lifvænlegt, að búa hér i Reykjavik með
1200 kr., enda þótt hann hafi kanske
300 kr. i »praxis«.
Þessi maður er
efnilegur, og gæti fengið atvinnu erlendis, ef hann vildi, en eg álft ekki
rétt að fiæma hann héðan.
Forseti frestaði síðan fundi til kl. 6
siðdegis.
Þorlákur Guðmundsson: Eg skal ekki
tefja timann með löngum tölum, en
stend að eins upp i tilefni af breyt.till.
á þingskj. 262 og 265, sérstaklega af
þvi, að eg heyrði það af orðum háttv.
framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.), að hann
sagðist ekki vita, hvað þingið hefði
haft fvrir sér, þegar það tiltók þessa
lannaupphæð handa dýralækninum, en
eg get frætt hann á því, af þvi að eg
var í þeirri nefnd, sem hafði máiið til
meðferðar á því þingi, sem þetta var
afgert, að nefndin bafði það fyrir sér,
isð dýralæknirinn vrði búsettur uppi i
sveit, og hefði jörð til ábúðar, og þá
hefðu þessi laun verið nægileg, ef þvi
hefði verið framfýlgt, sem gengið var
út frá í nefndinni. Það kann að vera
gott fyrir suma, að dýralæknirinn situr
hér i Reykjavik, en það er ekki gott
fyrir alla, að hann situr hér, þvi að
hingað kemur þó ekki og kemst ekki
hávaðinn af þeim skepnum, sem hans
hjálpar er leitað til, og það virðist
réttara, að hann sæti í þéttbygðum
sveitum, en öllum getur einn dýralæknir
ekki hjálpað, bvar sem hann er búsettur.
Jens Pálsson: Það eru að eins nokkur orð út af tveim breyt.till. á þingskj.
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254, sem eg ásamt b. 1. þm. G.-K. (Þ.
Tbor.) hefi ieyft mér að koma fram
með.
Önnur breyt.till. er um að hækka
atyrkinn til búnaðarfélaganna úr 18,000 kr. upp í 20,000 kr., og hefi eg
komið fram með hatia, af þvi eg er
sannfærður um, að þessu fé er sérstaklega vel varið. Fé þessu er nú varið
einkura til þess að bæta tún og engi,
og grasræktin er undirstaðan og skilyrði fyrir blómgun als búskapar á landinu. Þessi styrkur hefir orðið til þess
að koma á stað og viðhalda stöðugum,
árlegum jarðabótum i margri sveit, þar
8em áður var lítið eða ekkert gert að
jarðabótum. Eg vona að allir játi, að
þetta sé sannarlega gleðilegt, og að þvi
fé sé vel varið, og beri margfaldan
ávðxt. Af þessuro tilgreindu ástæðura
þykir mér eðlilegt, að styrkurinn sé
hækkaður i hlutfalli við það, sem félögin
verða fleiri ogárangurinn sýnilega stærri.
Mig rainnir lika háttv. deild saroþykti
20,000 kr. á síöfista þingi, og það átti
jafnfrarat því, sem eg hefi tekið fram,
þátt 1 þvi, að eg kom fram raeð þessa
breyttiil., því eg hélt aö háttv. þingd.
mundi ekki hafa neitt á móti henni.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þessa breyt.till., en að eins bæta
því við, að þó eg beri fullkomið traust
til bins nýstofnaða búnaðarfélags landsins, þá er félagið þó enn þá ungt og
óreynt Nú þegar fær þetta félag yfir
all-roiklu fé að ráða, ef frumv. um
stofnun ræktunarsjóðs íslands verður
að lögum, sem öll likindi eru til að
verði. Eg tek þetta fram, svo menn
ajái, að það er engan veginn meining
min, að vilja draga frá Búnaðarfélagi
íslands með þessari breyt.till. minni.
Þá skal eg leyfa mér að fara nokkrura orðum ura hina breyttill. raina, um
að bækka laun dýralækniains 1 Suðurog Vesturamtinu um 400 kr.
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í viðbót við það, sem hæstv. landsh.
og h. 2. þm. Arn. (Þorl. G.) tóku fram,
sem meðmæli raeð þessari launaviðbót,
skal eg enn freraur benda á eitt enn,
sem mælir með þessari viðbót, og það
er að »praxis< eða aukatekjur dýralæknisins hljóta að vera mjög litlar,
ekki af þeirri ástæðu, að dýralæknirinn
sé ekki duglegur maður eða góður læknir, heldur ekki af þeirri ástæðu, að
honum er gert að skyldu að sitja bér
í Reykjavik, og hér sé eigi nóg af
stórgripum bæði í bænura sjálfum og
nándinni, heldur af þvi, að gripirnir
standa í svo lágu verði, að ekki er að
búast við, að menn vilji kosta miklu
upp á lækningu á þeim, er þeir sýkjast.
Væru gripirnir i bærra verði, svo að
það væri enn tilfinnanlegra fyrir menn
að mis8a þá en nú er, þá mundu eigendur skepnanna nota dýralækninn
alment.
Þess ber og að gæta, að dýralæknir
þarf að eiga allmikil verkfæri og sum
alldýr.
Sá kostnaður leiðir af stöðu
hans. Það er ætlast til að hann geti
rannsakað sjúkdóma, og til þess þarf
hann meðal annars mikroskop, sera er
dýr hlutur; hann verður þannig að
verja talsverðu fé til verkfæra.
Að öllu þessu atbuguðu finst mér
sanngjarnt að hækka laun dýralæknisin8, og þá er þetta það allra lægsta
sem getur komið til tals, sem farið er
fram á í brtill. okkar, nl. 400 kr. viðbót, og eg tyrir mitt leyti er alveg eins
tilleiðanlegur til þess að gefa annari
af þeim hærri brtill. atkv. mitt. í rauninni virðist .öll sanngirni roæla með
þvi, að þessi læknir hafi ekki minni
laun en héraðslæknar i kaupstöðum,
en þeir hafa eins og kunnugt er 1900
kr., því það má telja vist, að hann
hafi minni praxis en þeir; svo langt
fer samt sem áður engin af brtill., sú
hæsta fer fram á 600 kr. launaviðbót.
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og yrðu þá iaun dýralsekmams 1800
krýnur.
^igh^atur Ar'ttaion: Eg verð &ð segja
fyrjr witt leyti, að eg er þlyntwr hrtill,
b. þw, Dal. (J. P ), þv( &ð það vita
aliir, að við böfum efcki n>ö<g r&ð til
að b»ta Úr því ástaudi, sem landbúnaðurýin nú er í, því eg gcri ekk,i ráð
fyrir, að hægt sé nú fremur en áður að
taka bógu djúpt i árinni iandbúnaöinum
tft’ uwbóta, eina og baon steodur nú.
En eg vil spyrja: flvað er það, $em
feelnt kemur botiúnum undir laodbúnaámo? Afi minu álití eru það eiomitt
jarðabæturoar; þ&ð áfit hefi eg látið
uppi fyrir iöugu síðan Qg eg befi ekki
vikið frá því enn 1 dag. Ef jarðabæturnar eru drifuar með krafti, þá gera
þær fvent að verkum: í fyr$ta lagi
uuku þsw grasið, og í öðru lagi bæta
þær kraft grassins, bæði tíl mjólkur
ófi fóðws. Og það er enn þá ein góð
afieiðing, æm jarðahæturnsr hafa, $em
er mjög verujeg, eftir þeim Kostbæru
kringumstíeðum, sem af vúwukr&ítinum stafa, því að það vita allir, að hann
er orðinn dýrari en laudbúnaðurinn
getur þoiað, og þá er það svo að uauð$ynin á teiklum vinnykrafti miukar
við jarðabseturnar; öU vinna verður
auðunuari við þeyskapinn, ef túnin
eru slóttuð og veitt vafni á eugið.
flér eru, þá tvær ástseður, sem eg
yarð að átíta að sýni 1jóslega, að jarðabæturoar $éu visaasta meðalið landbúnaðinum til viðreiaaar, og jarðabótum má koma við meira og minna eftir því sem bér er bagað, á bverri eioU$tu jörð á landinu, í»að er því uæsta
vel ráðið, »ð bækka styrkinu tii jarðabútanna, tíl þess að gefa mönnura hvöt
tfi a% hata sig að þeim, og eg veit, að
þe8$á styrkur er taisverð hvöt til þess;
jurðaþratnr cru einmitt viða koraoar á
Alþ.tíð. B. 1809.

dáUtinn rekspðl sena er meðfraw fyrip
þann styrk, sem hingaðtil befir verið
veittur, og mundu kemast á bann enn
betri, ef þingið hækkaöi hann, að e»nbverjum muo. það getur verið, að b<
þd, fvndt eitthvert betra ráð eu þetta,
og eg skyldi vera þakklátur, et það
kæmi fram, en meðan svo, er ekki, þá
befi eg ekki viljað draga mig í blé að
mæla fram raeð þessari fjárveitingu.
Pétur Jóogson:
Eg bafði ætlað mér
við þetta tækifæri að minoast nokkuð
á tillögur lanfibúnaðarnefndarinnar, sérstaklega þær 8em fjárlögin sperta; eu
eg býst við aö b. d. kynni að verða
nnkknð óþolioroóð að iilusta nú á laaga
ræ&u; skal eg þvi fara frewur fljótt
yfir sögu og snúa raér þegar að þe$a>
um kafla fjárlaganaa.
Mér hefir skilist svo, að h. d. væri
sammála landbúnadarneíndinni um það,
að réft væri eg sjálfsagt að vernda
landbúnaðinn og efla. þaö er sjáffsafit,
að fyrst þarf að koma raerg í hann,
áður en búa»t má við Stöðugnm og
staðgóðum
framförum iýá þjóðinm.
þetta virðist og hafa vakað fyrir b,
fjárlaganefnd, þar sem bún vill rétta
landbúnaðónum bjálparbönd og styðja að
því, að mjólkurbú komist upp o. fl.
En þó befir bún, um leið og bún viil
með fjárframlagi styðja að því, aö
konsla koraist á fót i góðri meðferð á
mjólk, speift uokkuð uppbæð þá, sem
búnaðarfélag Islands fór fram á að sér
yrði veitt. það bað ura 10,000 kr. á
ári tíl eigin brúkunar, íyrir ntan fé
það, sem landbúnaöarnefndin lagði tii
að veitt yrði til þess að kenna góða
meðferð á mjólk. En uú vill þ. fjárlag&nefnd, að búnaðarfélaginu $éu að
eins veittar 8000 kr. á ári, eg að af
þessum 8000 kr, sé varið 3000 kr,
fyrra árið og 2000 kr. síð&ra árið tii
20 (6. sept.).
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þess að útvega mann frá Danmörku
til þess að kenna mönnum hér á landí
að búa til smjör og ost.
Landbúnaðarnefndin hefir borið sig
saman við stjórn búnaðarfélags íslands
um tillögu þessa og álítur hún að féð,
sem búnaðaríélaginu sé ætlað, sé helzt
til lítið, og það því fremur, sem það
er alls eigi vist, að upphæð sú, sem
fjárlaganefndin nefnir til, mundi nægja
til þess að útvega >mejerist« frá Danmörku, og svo lika til að kaupa áhöld
fyrir, eins og ef til vill þyrfti að gjöra,
því að það mætti telja sjálfsagt að sú
kvöð þætti hvila á búnaðarfélaginu að
gjöra tilraunina sem fullkomnasta. En
það hvíla fleiri skyldukvaðir á þessu
búnaðarfélagi, kvaðir, sem hvflt hafa
á búnaðarfélagi Suðuramtsins áður að
nokkuru.
Það hefir hingað til styrkt
ýms búnaðarfyrirtæki, og má búast
við að þessar styrkveitingar verði mun
viðtækari, er félagið nær yfir land alt.
Það eru ýras stærri búnaðarfyrirtæki,
sem það hefir styrkt, fyrirtæki ofvaxin
einstökum mönnum eða smærri búnaðarfélögum; þannig hefir það veitt styrk
til að þurka upp Safamýri, og það
hefir haft ráðanauta i sinni þjónustu
og sent þá bændum til aðstoðar og
leiðbeiningar. Þannig þyrfti búnaðarfélag landsins að bafa sina ráðanauta
til að ferðast um landið, lita eftir búnaðarháttum manna, leiðbeina bændum,
og hafa gætui á, hvernig framfer á
búnaðarskólunum. Laun þessara manna
og ferðakostnaður mundi nema allmiklu.
Þá liggur og fyrir þinginu till. um
að veita fé til gróðrartilrauna hér í
Reykjavík eða i grend við hana. Stjórn
búnaðarfélagsins telur það sjálfsagt
hlutverk sitt að styðja þessa tilraun.
Styrkbeiðni hefir og komið til búnaðarfélagsins sjálfs úr Norðurlandi, það
beðið að hjálpa til þess að koma þar
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gróðrartilraun á stofn. Það er efnileg
ur maður, Sigurður Sigurðsson frá
Draflastöðum, sem fyrir henni ætlar
að standa, og hefir bann fengið meðmæli amtsráðsins i Norður- og Austuramtinu með beiðninui. Það hlýtur að
verða töluverður kostnaður fyrir félagið
að styrkja þetta. Og i sambandi við
þetta má geta þess, að landbúnaðarfélagið danska hefir skrifað landshöfðingja
um stofnun gróðrartilraunarstöðvar hér,
og fer frara á að lagt sé tram fé til
þess; er það hart, ef um það þarf að
synja, því að bæði hefir það félag mjög
raikla reynslu og hefir jafnan sýnt sig
velviljað íslandi. Þá þyrfti félagið að
hafa töluvert fé til verkfærakaupa.
Búnaðarfélag Suðuramtsins hefir að
undanförnu gengist endurgjaldslaust
fyrir verkfæraútvegun fyrir bændur, og
jafnvel útbýtt sumu af þeim ókeypis.
Nú mun það hugsun félagsins að halda
hinu sama áfram, og það helzt i stærri
stýl. Vér vitum, að ýms af hinum
nýrri verkfærum eru alldýr, svo að
bændur eiga erfitt með að kaupa þau,
en eigi að siður mjög nauðsynleg og
sjálfsögð að borga sig með timanum.
Þannig er t. d. með skilvindur, sem
telja má eitt hið helzta skilyrði fyrir
þvf að smjörgjörð vor batni til verulegra muna. Þær og annað fleira ætti
félagið að geta útvegað bændum bæði
endurgjaldslaust, beztu tegund þeirra,
og jafnvel með töluverðura afslætti,
ef það gæti keypt töluvert af þeim.
Þetta gæti orðið til þess að margir
gætu keypt hin dýrari verkfæri, sem
annars væri það ókleift. Eu það ætti
aftur að verða til þess, að fleiri hændust að félaginu og framkvæmdakraftur
þess og nytsemi yxi. Eg vona að alt
þetta, sem eg hefi bent á, styðji að
að því að sýna að hin upphaflega upphæð, 10,000 kr., er ekki ofmikið fyrir
félagið. En nú hefir landbúnaðarnefnd-
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in lagt til að hann yrði skilyrðislaus
8000 kr., auk þess sera til mjólkurkenslu yrði veitt. Þess verður hér að
gæta, að þingið hefir að undanförnu
veitt búnaðarfélagi Suðuramtsins 2000
kr. á ári.
Þetta félag hefir náð að
eins yfir eitt amt, og átt svo mikið fé
á vöxtum, að ársvextir þess hafa numið um 1000 kr. Þegar nú tvö ömt hafa
þegar gengið inn í félag þetta, og sjálfsagt að þriðja amtið bætist við að ári,
þá væri ekki ósennilegt frá þvi sjónarmiði að styrkurinn væri fjórfaldaður,
og sízt mundi hann reynast of hár,
þótt það væri gjört.
Þá ætla eg að minnast tám orðum á
dýralækninn.
Annars hygg eg að
undir hann hafi runnið svo margar og
góðar stoðir, að mfns stuðnings þurfi
ekki við. En þó get eg ekki annaðen
látið i ljós, að 1200 kr. virðast alt of lág
lagn handa dýralækninum, þar sem
praxis hans eftir reynslunni er mjög
lítil, hann hefir sagt mér sjálfur að
hún mundi ekki fara frara úr 300 kr.
á ári.
Eg hef nú búist við að úr því dýralæknirinn er bundinn við að vera i
Reykjavik þá mundi hann ekki komast af með minna en nál. 2000 kr.,
þar sem búast má við að hann sem
aðrir muni festa ráð sitt, þegar hann
hefir ura stund verið f embætti. Þó
gengur tillaga mfn ekki út á að hækka
laun beggja dýralæknanna, sem teknir
eru upp í fjárlögin, heldur að eins þessa
eina, sem þegar hefir verið reyndur um
þrjú ár, og vlst óhætt að segja reyndur að góðu.
Með leyfi h. forseta vildi eg mega
lesa upp kafia úr umsókn manns þessa
um launahækkun.
Hann segir svo:
»Það er og afleiðing strjálbygðarinnar
og samgönguleysisins, að eg hefi ekki
séð mér annað fært, en að kenna ein-
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stökura mönnum flestar af þeim algengustu operationum, er menn geta
lært án sérlegs undirbúnings, svo sém
að gelda hesta, bólusetja sauðfé og
lækna doða i kúm, og þar sem þetta
eru þau verk, sem að sjálfsögðu ættu
að vera aðaltekjugrein dýralækna hér
á landi, er það auðsætt, að eg með
þessu skemmi stórlega bæði fýrir sjálfum mér og öðrum dýralæknum, er
kunna að setjast hér að«.
Það er einmitt þetta atriði 1 umsókninni, sem mér þótti eftirtektaverðast.
Vér getum ekki haft marga dýralækna
hér, og fénaður vor er ekki svo dýr
að það borgi sig, að sækja dýralækni
um langan veg. Það er þvf mjögnauðsynlegt að dýralæknirinn kenni út frá sér
hinar vandaminni lækningar; þá fyrst
fer að verða verulegt gagn að dýralækni, er honum tekst að breiða út
raeðal almennings þekking á meðferð
á skepnum, bæði sjúkum og enda heilbrigðum lika; en um leið og hanngerir það, skapar hann sér keppinauta
og spillir þannig atvinnu sinni. En
eigi að siður vona eg, að bæði þessi
dýralæknir og aðrir dýralæknar, sem
vér kunnum að fá, kappkosti þetta, og
til þess þurfum vér að taka tillit, þegar ura laun þeirra er að ræða.
Jón Þórarinsson: Það eru að eins tvæt
brtl., sem eg ætla að minnast á að
þessu sinni. A aðra þeirra er þegar
töluvert búið að minnast: tillöguna um
launahækkun dýralæknisins.
Mér finst spurningin um það, hve
mikil laun dýralæknirinn eigi að hafa,
velta mjög á því, hvar hann á að vþfá
búsettur. Eigi hann að vera búseitiít
í sveit og hafi hann viðunanlega jöfð
til ábúðar, þá virðast launin nógu há
eins og þau eru. En verði sú skoðun
ofan á, að á meðan dýralæknirinn ér
einn á landinu, þá sé rétt að hann búi
20*
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vik. Eg htefi rétt hýlega fengið fregnir af
þvt hVternig gengur 'mteð gtóðrartiltáuíiitnar á ÞingVölluta frá kaptéih Rýder,
seta heöt kotnið þeim á fót. Hannhfeffr fengið fé til fyrirtækis þessa anttársstaðat en A fslandi, en Vántar þó nokteuð ettn til þess aðteotaá þvi í þáð horf
sem vildi. Ráðgjðtði hann reyndat að
rteytta að fá ttokkurt fé frá útlönduíto
enn, og þó það nú kynni að hepttást,
sýttdist þáð eigá vel við, að þihgið I
viðtorketttt'ihgatskýní fý'rir það, sém hatttt
hefir gýört, veitti hottúta fé þáð, ter hatítt
vantat nú, og er það mttti íttintti ttpphæð en sú, sem fátið éf frattt á tií
stöðvatíhnár í nátid Við Reykjávík, og
sé svó, að annáð sé haft fyffr angtttti
tóeð stöðítíni við Reykjávfk tett þfeítri
á Þingvöllum, mæftti ef til vill bteytá
hénni í þá átt.
Kapteínti Ryder htefir rétt nýlega fatið til Þingválía og kvað hattn tilraútiitttat þár hafa hfephast teftif vonum, það
sera af ter, þtátt fyrir það, þótt vfeðrátta
i suta'ár hafi ekki verið hágstæð. Nýgræðinginn kvað hann mestan Vera
lifttttdi enn, þótt attðvftáð sé ekki fifengin full vissa fyrir að hantt muní allttt
lifa vetúrinn yfir. Eg skál áftttr táká
þáð fram, að hér er fytirtæki, Sem veft
þefes.
Eg heyri annars áð tillágátí fæt svo fet að Stytkjá, fyrirtófetei, sem kóttiið fet
góðán hyr, að teg gjöfí sjálfáagt ráð á fiót af úttendum máttni, er bfet
fyrfr þvl áð 600 kr. láúnáhækkúttin þánn tæktarhUg 'tíl ísfánds, áð háttn
víli feitthvað fytir þáö vfnná. Eg hfefi
Wttni Vérðá satoþykt.
Þá skál eg lfeyfá rtér að fata fátn taláð um mál þfettá við htastV. lh. ög
orðum um till. þá á þgskj. 209, ‘sem flet kvaðST hann taúndi kötaa tóeð tiltögu
frám á áð vteittár séu 3000 kr. fýrra f þá átt áð Vefttat ýrðu 1000 kt. til
áHð og 2000 kr. sfðará árið tíi þess að gröðraftilráutiástððvarinfiar á ÞitigVöllko’tttá á gróðrartiitaunás/töð 'i 'gVtend Við um; sú upphœð áleit Ryder að taUndi
Rfeykj'á'vík. Þétta állt eg og heppilegt, nægia. Ef hæstv. Ih. bfefði éteki tékið
tef ekki væíl kotaintt á fót visit til taálið þátitiig að sér, mutadi teg háfa
siikraf stofnunat átítoarsstaðar, þáð et kottoið taeð tillögu í sðmu átt.
Pétur Jönxtión: Eg þárf að minnáSt
áð kégja á Þingvðilum, þótt teg að visu
viti feigl, hvort Sá visfr ef á sataa Vteg fám terðuta á gróðráftilrátttiástðð þá,
‘og 1‘atídbú'ttaðartoé'ftodih htelfr hugsað sé'r sém h. 2. þta. G.-K. (J. Þ.) mitttist 'á,
gróðrariíifraunastöðina i nánd við Reykja- og mælti með. Húu mun íara í tals-

i Reykjavik — óg þeitrat akoðunar er
ég —
erU launin alt tíf lág. Það
er viðufkfent, ab ekki sé hægt að lifa
i ReykjaVík fyrir mínna en200Ö-25Ö0
kr. á ári. Það wættí gfera ráð fyrirað
dýrálæknifihn fengi íyrir ptaxis 600 kr.
á ári, og er það sjálfsagt það hæsta,
8étn víð rná búast; þá er i raun og
veru ekki farandi fratn á að tninna sé
bætt Við hin föstu laun hans en það stttn
hæsta brtl. fe'r frattí á. Eg tek það
Tráití, að teg álit að réttast væri að ðýral'ækttinútti væfí launáð tttteð 2400 kr. á
‘ári, etí hátín svo skyldáður tii að kenna ut
ffiá sér aliar hinar áuðlð&rðari læknihgar og Sfetn ólækhisfróðuta tnðhnúm ter
trúáttdi til að fatá tttéð. Þáð mun vetá
alveg rétt, settí h. þm S.-Þihg. (P. J.)
hettti á, að ptáxís dýTalæknisittS tóutídí
fféttiur fara minkatídi en vaxandi við
það, að bændút lærðu ttteðfferð á hitt
uítt aigengustu sjúkdómum, og því frfe'mur tatttidi hún tninká, ef iækníríhtt ýrði
skýldur til að ktettttá hatía út fttá
séf.
En svo gféti það lika komið tíltaála,
áð gjöta hottutn að skyldu að ferðast
uttt, líkt ög augtialæktíirinn gjðrir nú,
og veíta nokkur hutídruð któhur til
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vert aðífe átt, en stöð sú, setú landbúttnðarttefrrdin hugftaði sér að upp væri
kbtoið. Éún bar síg featoan við Einar
fltelgftsttn gftrbytkjutoftnn urn toúlið, og
kVAð hftnn, ftð vart mítodí htegt að
bytja ft nftinúm veruleguto tiltaúhuto,
ttetaft fíftrveitibgin færí nftlægt því, sern
wefndin fét frato A. Þftð bar þá f tal
títa tiltHunirttar á Þingvöllum, og kvað
fMatttt þar verft úm skógatplöntun eina
ftð ræðft, en méining lftndbúnaðamefndATinttur vftr ftð eiga ekki við skógarpfðntun ftð sifiní, en lofa stofhuninni á
Þiftgvöliuto að sýna sig, þvf að Vart
tottndi htegt ftð sataéina þetta tvent.
Fytir latatbúnaðftmefndinni vakir satoft
tttlgtoýnd og kóto frhm í fTumv. þvi
eftflr iEinftt Helgftson, sem lagt hefir
verið fylír b deild. Reyndar vakti
fyrir honuto að takft skógftrræktinft
toeð, en nefndin Aleit ekki fært nð
byrjft f svó stólftim stýl, heldut geyma
hftrtft þftngað til siðftt. Það. sem nefnd
1é» hugsaði sér ftð stófnuttin legði stund
ft ftð renhsAka, Var: tæktuh og giidi
föðtttjurta og matjtota, og að ettttfremnr gteti koroið tíi gteinft, að hún gjörði
tíitftttnir með áburð og meðfetð hans.
íiltetlUBÍn er, að hér fari frftm vlsindftlegftt ranttsókttir i þessuto greinum, óg
et þftð alkuttntígt, hvflfkt gagn slikar
tftnnftóknir hafa gjört i öðtoto Iðndum.
Httgsttn Éinftrs Helgasottftr er sú, ft'ð
kotoft hér upp því, sém Ðanir kftlla
iPiftttteskole*, A llkatt hfttt og tandbúnftðáffélagið dftnska hefir þegar lfttið
býtjft hér A. Þftð hefir veítt dftlitíð fé
tti þessa: 1000 kr. i eitt skipi, og svo
elt búfet víð að það leg'gi frara ðOO kr.
ft Ari í 3 ftr. En þésSi styrkut er svo
títítt, ftð hann nægir ékki einn saman.
Fýfttt *er að sjftlfsögðu að bytja á þvi að
fft blett til ’tiltauftattna, vonftr nefnditt
að hatttt múndi ekki verðft mjög dýr,
því yrði tilrau&ftstöðin i Reýkjavíkur
landi. gjörir bún ráð fyrir að bærinn
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mundi leggja hftttn tfl fyfir lftið. En
ftfttít hlytí fýTstá árið nð gftnga mjög
raikið fé til að girða bftnft og rækta.
Enn fremut kvftð Einar Heigftsnn, nð
ef byrjft œtti A gróðrattíltnuntítturt, þft
þyrftí toftðurinn að vera bttndihn við
þær miklttn hluta stítoarsitts, gæti ftð
eins Verið, að hann mætti bttrtu fata
1—2 mftnuði um sláttínn, ng helzt tetti
hftnn alt af ftð vera við, því að í tojög
stoáttm stýl mstetti ekki bytja.
Að því er dýtaitekttinn snertir, þft
mun ekki verða verulégur spftrnftður
ftð þVf að saraþykkja tíll. ttto Itegti
lfttmaviðbótitta nú, þvi að búftst toft Við
að þá korai fram á næsta þingi beiðftí
títo 200 kt. i viðbót enn, og ftð Sú
beiðni mutti verða tekin ttí greina.
Eg vil þvi heldut leggjft þftð tii, ftð
hærrí upþhæðin sé veitt nú þegftt, átt
þess þó að eg vilji gjöra það að nókkrft
kappsmáli.
Framtröýutoadar (Jón Jóntson, 2. þto.
Eyf.): H. þm. Dal. (J. P.) toæltí frftto
toeð till. sinni tím ftð hækfta styrkinn
til búnaðarfélftganna.
Eg skal ékkí
eyða mðrguto orðum um þetta, en að
eins geta þess, að eg sé ekki neina ástæðu tíl ftð hæftkft styrkinn, enda er
htekktttíin svo lftii, að hún getttr ekki
haft neítta þýðinga. Nú eru vist vatlft
30 autar fyrir dftgsverkið, en ef styrknf-inn vteri bækkaður ftto */’», «inft ög
þm. ter frftm á, þá yfðu éftir þvi 88
ftuhar fytir dagsverkið. Getur nft þto.
haldið því fTftm, ftð þettft mundi bftfft
þau áhrif, ftð raéira yrði unnið ? Eg
get ekki imyndað mér það.
Sami þ»n. taiftði einttig ui» að nauðSýnltegt væri að hækka iftun dýratæknisíns og mun ettgins geta neitað þvi,
að þess sé full þörf, ef menn geta ktttoið sér saman um það, að hann i fyrsta
lagi eigi að sítja i Reykjavík, oglöðTú
lftgi, að prftxis hljötí að vetða JítiJ; eö
eg sé ekki ástæðu til að hann endilega
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þurfi að bitja i Reykjavík. Ef dýralæknirinn sæti i þéttbygðri sveit á góðri
jörð, eins og upphafiega var til ætlast,
þá raundi fyrst og fremst verða meira
gagn að honum og hann mundi fá
meiri praxis og ágóðinn af búskapnum
verða nægileg launaviðbót. Vegna þess
er eg á móti þessari launahækkun.
H. þm. S.-Þing. (P. J.) mælti fyrir
hönd
landbúnaðarnefndarinnar með
styrkveitingu til gróðrartilrauna. Fjárlaganefndin áleit að ekki væri ástæða
til þess, með þvi, eins og h. 2. þm. G.K. (J. Þ.) benti á, þessar tilraunir eru
þegar byrjaðar á öðrum stað. H. þm.
gat þess, að minna en það, sera farið
er fram á í tiil. frá landbúnaðatnefndinni, dygði ekki og má það vel vera.
En eg spyr: höfum vér ráð á þvi ?
Eigum vér ekki að sætta oss við þær
tilraunir, sem þegar eru gerðar og fara
bófiega i fjárveitingarnar ? Hann gat
þess, að það mundi kosta nokkuð að fá
land til tilraunanna, og má vei vera
að það sé rétt, þar sem þessi tilraunastöð á að vera í nánd við Reykjavik,
en eg skal geta þess, að á Akureyri,
þar sem slíkat tilraunir eru byrjaðar,
gaf bærinn landsblett til tilraunanna,
og roeira að segja lika girðing um blettinn. Eg get þessa hér af þvi mér
þykir það eftirbreytnisvert, og þar að
auki fiust mér rétt, að þess sé getið
einhversstaðar, þegar svo mikið er gert
af litlu bæjarfélagi til eflingar þarfiegum fyrirtækjura. Það er rétt hjá h.
þm. að styrkurinn til Búnaðarfélags
íslands er nokkuð litill, og hefði eg
fyiir mitt leyti ekki á móti að hann
væri hækkaður t. a. m. upp i 10,000
kr., þvl eg treysti því að féð verði
sæmilega notað af stjórn fjelags.
Ólafur Brienr. Mér finst h. framsm.
fjárlaganefndarinnar (J. J.) og h. 2. þra.
G.-K. (J. Þ.), hafa misskilið till. land-
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búnaðarnefndarinnar.
Á Þingvöllum
og á Akureyri og jaínvel hér í Reykjavík hafa verið byrjaðar gróðrartilraunir, en það eru ekki samskonar tilraunir, sem hér er farið fram á að veittur
sé styrkur til að gera. Landbúnaðarnefndin ætlast til að þessum styrk verði
varið til tilrauna með fóðurjurtir og
matjurtir, og haguýting áburðar. Eg
skal taka það fram hér, að nauðsynlegt er að grasrækt og garðrækt fari
fram eftir réttura reglum, til þess að
ágóðinn verði sem meatur. Þess vegna
þarf mann, sem ber fult skyn á þetta,
til að standa fyrir þessum tilraunum.
Eínar Helgason garðyrkjufræðingur er
sá eini, sem gert hefir tilraunir á þennan hátt, en það er i garði einstaks
manns og þess vega óvíst, hvort þær
geta haldið áfram, og geta allir, sem
vilja, séð, að þessi óvissa hlýtur að
skaða tilraunirnar.
Það má raunar
segja, að almenningur beri gott skyn
á grasrækt, en tilraunir manna hafa
eingöngu farið í þá átt, að rista grasrótina ofan af ræktaðri jörð, og þekja
svo yfir. En til að rækta óræktarmóa
er ekki hægt að nota þessa aðferð.
Eina ráðið til þess er að sá grasfræi,
en um það, hvaða fræ er bezt, vantar
alla reynslu. Sama máli er að gegna
um garðræktina, þar vantar lika reynslu.
Menn þyrftu að vita, hvaða áburðartegund er bezt fyrir hverskonar jarðveg,
og hvaða fræ eða útsæði ber beztan
ávöxt. Þangað til menn fá reynslu
fyrir því, verður garðræktin ekki eins
viss og ágóðinn þess vegna minni. Það
er t. a. m. mismunur á kartöflu uppskeru eftir því, hvaða tegund er notuð;
þess vegna væri mikið unnið, ef komast mætti fyrir, hver tegund væri bezt.
Eg skal ekki orðlengja þetta, en vona
að hin h. deild sýni þessu máli þann
sóma, sem það á skilið.
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Jón Jensson:
Eg hefi gjörst flutningsmaður að 2 breyt.till. við þessa gr.
(10. gr.) fjárlaganna, og þarf því að
sýna þeim þann sóraa, að fara um þær
nokkrum orðum. Hvað fyrri till. viðvikur, er eg svo heppinn, að bæði
landsh. og framsögum. tjárlaganefnarinnar hafa mælt með henni kröftuglega,
svo það er óþarfi að gjöra það frekar.
Eg tala því að eins um breyt.till. um
að hækka laun dýralæknisins. Eg hefi
stungið upp á 500 kr. hækkun, en aðrir hafa stungið upp á 400 kr. og 600
kr. Það virðist þvi hafa góðan byr
hér í deiidinni, að hækkuð séu laun
dýralæknisins, og þart eg þvi ef til vill
eigi heldur að mæla fram með þessari
tiil. En það var nokkuð i ræðu hins
h. þm. Eyf um þetta mál, sem eg
ekki gat fallist á. Raunar játaði hann
að launin væru of lág, ef dýralæknirinn ætti að sitja í Reykjavik, en hann
vildi ráða bót á þessu með þvi að láta
hann sitja upp i sveit.
Um þetta get
eg ekki verið samdóma h. framsögum.
Eg álit, eins og hinn hæstv. landsh. tók
fram, að dýralæknirinn sé bezt settur
i Reykjavik. Það opinbera þarf altaf
að geta náð i hann, ef á liggur, og amtmaður þarf að geta sent hann strax, ef
næraan dýrasjúkdóm ber að höndum.
Það er þvi rétt og nauðsynlegt að hann
sitji i Reykjavik, og þá eru launin of
lítil, eins og þau eru nú.
Mér finst
þau megi ekki vera lægri en 1800 kr.
Eg tek þvi aftur till. mina um að hækka
launin um 500 kr.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: Eg skal að
eins leyfa mér að benda á, að því er
laun dýralæknisins snertir, að eg álít
þvi að eins rétt að hækka þau, að hatin
þurfi endilega að vera búsettur i Reykjavik. Eg er samdóma h. 2. þm. G.-K.
(J. Þ.) um það, að launin megi varla
minni vera en 2500 kr., ef honum er
gjört að skyldu að sitja i Reykjavík.
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En þá sést, að þau laun eru ófullnægjandi, sera stungið hefir verið upp á, og
farið muni verða fram á viðbót á næsta
þingi. Þess vegna vil eg, að h. þingd.
gjöri sér það ljóst, hvort hann skuli
sitja í Reykjavik og laun hans verða
hækkuð, eða hvort hann skuli búa i
sveit, þar sem hann getur komist af
með minni laun.
En þar getur hann
líka kent frá sér, og orðið að liði á þann
hátt, ekki siður en hér, og hygg eg,að
það væri að mörgu leyti hentugra, að
hann væri búsettur i sveit.
Þar sem
varla eru likur til að aukatekjur hans
verði hærri en 300 kr. á ári framvegis, þá er hann ekki heldur vel settur
með laun hér, þótt hann fái þessa viðbót. Petta vildi eg að h. þingdm. gerðu
sér ljóst, áður en gengið verður til atkvæða.
Framh. 2. umr., 31. júli. kl. 9 árd.
ATKVGR.: (um II. kafia, 7—10 gr.).
8. gr. samþ. með 21. samhlj. atkv.
9. gr. samþ. í e. hlj.
10 gr. A. 1. samþ. með 20 samhlj.
atkv.
Breyt.till. 4. liður á atkvæðaskrá sþ.
með 15 shlj. atkv.
2 liður þannig failinn.
3. a og b samþ. i e. hlj.
Breyt till. 5 á atkv.skrá. samþ. með
21 samhlj. atkv.
Breyttill. 6. á atkv. skrá samþ. með
21 samhlj. atkv.
Þar með fallið 3. c i frv.
B. 1 og 2 saraþ. i e. hlj.
7 liður á atkv.skrá samþ. sem orðabreyting.
3. a og b samþ. í e. hlj.
Breyt till. 8 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
C. þannig breytt samþ. með 20 samhlj. atkv.
4. a—h. samþ. i e. hlj.

»19

C, l-~& »mþ. i e, faXj.
4. a. 1.—4. 8amþ^ uroð 20 samhlj,
atkv,
Breyt.till. 9. á atkv,skrá við 4. þ. sþ,
W«ð 12:9.
Breyt.tiU. 10. á atkv.skrá feid með
15:4 atkv.
Breyttlll. 11. áatkv.skrá saroþ. með
19 samblj. atkv.
Breyttill. 12 á atkv.skrá feld með
11: 11 atkv.
Breyt-tiU. 13. á atkv.skrá tekin aftur.
Breyt.till 14. á atkv.skrá saroþ. með
18 saroblj. »tkv.
Breyt.till. 15. á atkv.skrá samþ. með
13:3 atkv.
Breyt.tHl. 16. á atkv.skrá samþ. með
19 aamhlj. atkv., verður 6. ttilul.
5. liður frumv., sem verður7., samþ.
með 18 sarohlj. atkv.
Breyt.till. 17. á atkv.skrá feld roeð
12:8 atkv.
Breyt.till. 18 b. á atkv.skrá samþ. með
12: 7 atkv.
Breyttill. 19. á atkv.skrá samþ. með
14 samhlj. atkv.
6. liður frv. samþ. með 20 aarohlj.
atkv.
Breyt.till. 20. á atkv.skrá samþ. með
15 samhlj. atkv.
Liður c. 1—8 sþ. með 20. shlj. atkv,
Liður d. 1—7 samþ. með 20 samhlj.
atkv.
Liður e. og f. samþ. i e. hlj
Liðmr g. 1—6 samþ. með 13 samhlj.
atkv.
Liður h. sþ. með 16 samhij. atkv.
Breyt.till. 2L á atkv.skrá samþ. raeð
18 aamhlj. atkv.

7. liður samþ. með 16 shlj. atkv.
8. liður samþ. með 17 shlj atkv.
10. gr. frumv. með breyt.till. SAtnþ. i
e. hlj.
Undir umræðum var tekinn aftur39.
liður á atkv.skráuni (þingskj. 254) og
49. liður (þingskj. 239).
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H. kafli.

11.—12. gr.
Fruvisógronuáur (7d» Jánggvn, 2. þro.
Eyf.): >að eru ekki svo fáar breyt.tjU,,
sem t'rara eru koronar við þessa kafla,
heldur eru þær óveujuiega margar, og
skal eg ekki eyða tímauum raeð að
tala uro þær wfrá almennu sjónarœiði,,
heldur fara uro þær helztu nokkrum
orðuro, hverja fyrir súg.
Eg skal þá fyrst roinnast á 3 breyt,till., sem aUar ganga i aömu átt, sero
sé til þess að veita fé til aðstoð&rtækm
is á Akureyri. Nefndin beflr lagt tfl,
að veita lækninuro sjálfum beinUroa
styrk til þess að íá sér aðstoðariækni. Það
kom til orða i nefndinui, hvort ekkimundi
réttast að stefna sérstakt nýtt erobættj
á þessuro stað, en hún áleit þó, að ekki
rouudi rétt að fara þá leið, því hún verður
að álita, að sú roikla aðsÓkn,aem nú er
að spitalanum á Akureyri, aé að þakk»
þeira núveraadi lækni, Guðwnndi Hawv
essyni, en að ekki væri ástæða til að
ætla, að aú aðsókn héldist, ef hann félfl
frá eða sækti burt. Nefndin hefir lagt
tU, að veita i þeasu skyni 800 kr, favort
árið. Reyndar koro til orða líka, hvort
ekki væri ástæða til að veita 1000 kt.
og gjöra það þaunig jafat aukalæknishéraði, eu hér var áfjeira að lita, og
aðallega það, að aðatoðarlæknir á þessum stað fengi roeiri æflngu og þekkingu en t. d. aukalæknir i afskektu
héraði, því alíkir auk»l«tknar hafa fremur litla ætíngu. Fyrir nefndinni vakti,»ð
aðstoðarlæknir hjá þeasura góða lækni
mundi afla sérsvo roikiUar æfingar, þekkingar og álita, »ð hann ætti hægra n&eð
að koroa sér áfram, og því roundi vera
mögulegt að fá hæfan aðetoðarlækni,
þótt borgunin væri ekki hærri. Nefndin mun því halda fast við sina till„ en
ekki geta aðhylst tíU. h. 1. þm, Eyf.
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(Kl. J.) utti að hækka þennan styrk
upp i 1000 kr.
Þá er aftur breyt.till. frá h. 1. þm.
G.-K. (Þ. Th.) ura að færa þenna styrk
niður, og farið fram á það nýmæli, að
spítalinn veiti helming launanna. Eg
veit ekki almennilega, hvað vakað heflr
fyrir honum, en aldrei heflr áður verið farið fram á, að sveitafélög launuðu
læknura. Getur verið, að þetta sé eins
heppilegt, en það er þó að minsta kosti
alveg nýmæli, og auk þess eru 600 kr.
svo lágt kaup, að varla er hugsanlegt
að nokkur almennilegur maður fáist
fyrir það, svo eg verð að verða þeirri
breyt.till. móttallinn. Annars er það
vist í fýrsta sinni, að h. þra. K.-G. (Þ.
Th.) kemur fram með tillögu, er miðar
til að minka laun lækna.
Þá eru 4 till. um að breyta útgjöldum holdsveikraspitalans.
Nefndinni
virtist kostnaðurinn við hann næsta
mikill, og hefir lagt til, að hann yrði
færður nokkuð niður, t. d. til eldiviðar,
og vona eg að háttv. deild gjöri sig
ánægða með þær ástæður, sem fram
eru teknar i nefndarálitinu. 3 af þessum breyt.till. eru frá h. 2. þm. G.-K.
(J. Þór.), og íer ein þeirra ffram á, að
hækka laun starfsmanna um 100 kr.,
og mun það einkum ætlun hans, að sú
hækkun verði á launum yfirhjúkrunarkonunnar, sem sótt hefir um launaviðbót til fjárlaganefndarinnar. Eftir þvi
sem eg veit bezt, þá hefir hún 500 kr.
i laun, en þykir of lágt, en þessi laun
eru þannig til komin, að þau eru beinlinis ákveðin samkvæmt tillögum þeirra
manna, er spitalanuro komu á fót, og
virðist þvi ekki ástæða til að hækka
þau nú þegar.
Önnur breyt.till. frá sama þingm. fer
fram á, að lækka útgjöldin við bestfóður, og mun hún standa í sambandi
við það, að kona þessi hefir haft hest
Alþ.tlO. B.1899.

sér til skemtunar, en sem spitalinn hefir
borgað fóðrið á.
Nú skilst mér meiningin með þessari tillögu sú, að þessi
fóðurkostnaður falli niður, en launin séu
hækkuð um 100 kr.
Mér er nú satt
að segja ekki ljóst, hver ástæða er til
þess, að hún hafi hest sér til skemtunar og á kostnað spítalans.
Þá er 3. bre.vt.till. um óviss útgjöld
til spitalans.
I áætluninni um útgjöld
spitalans virðist flest alt sett nægilega
hátt, t. d. hinir geypi-dýru þvottar og
ræsting, og flest til tint, sem fyrir getur
komið, svo mér þykir næstum kynlegt,
að samt skuli þurfa 1500 kr. til óvissra
útgjalda. En aftur getur verið, að 500
kr., séu of litið, svo að réttara væri
máske að fara hér einhvern meðalveg.
Þá kemur h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) með
2 breyt.till. er snerta fjárveitingar til
spítala á Akureyri. Nefndin hafði fyrir
sér skýrslu um bygging spitalans og
beiðni um styrk, og hér er að eins farið
fram á, að veita 2000 króna styrk. —
Auðséð er að spitali þessi er i all-miklum fjárskorti, en jafnvel þó nefndin áliti, að spitalinn sé. vel sóttur og i alla staði
vel bygður, hefir hún ekki viljað
fallast á breyt.till.
Hinn 32. tölul. er frá h. 1. þm. G.-K.
(Þ. Th.) um að veita 600 kr. hvort árið
til utanfarastyrks hr nda læknum. —
Eins og menn muna, var þessi tillaga
fýrir þinginu 1897, hraktist þar fram
og aftur roilli deildanna, en féll loks i
sameinuðu þingi. Eg var þá meðmæltur fjárveitingu þessari og er það eins
nú, en eg veit ekki, hvernig nefndin í
heild sinni litur á það.
Þá eru eftir þrjár breyt.till., allar frá
nefndinni, og hefir hún fært nokkrar
ástæður fyrir þeira í nefndarálitinu, og
finn eg þvi ekki ástæðu til, að tala um
þær nú, eg vil þvl bíða raeð það þang21 (6. sept.).
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að til eg sé, hvort b. þingdeiidarmenn
gjöra nokkrar athugnseindir við þær.
Ein þessara till. kemur af' erindi frá
landlækninum, nm að nauðsynlegt sé,
að gefa út nýa ljósmóðurfræði, eg er
nefndin samdóma þvi, að svo sé, en
eg er f nokkurri óvissu um, hvort upphæð 8Ú uægi tii útgáfu bókarinnar, sem
farið er firam á að verði veitt.
94. liðnr á atkvæðaskránni er um
4000 kr. styrk til áhaldakaupa handa
spitaianum á Seyðisfirði. — Þar er búið
að koma upp húsi, sem roetið er 16000
kr., en þar vantar enn öil nanðsynieg
áböld, og befir nú verið sótt til lands
sjóðs um 6000 króna styrk i eitt skifti
fyrir öll til þess að kaupa fyrir áhöld
þau, sera vantaði.
Nefndinni sýndist, að hlutaðeigandi
bæjarfélag og hérwð hefðu hér sýnt óvenjnlegan dugnað með að koma upp
húsi þessu, svo vert væri að styðja
stofnunim* dálitið, en þó vildi hún ekki
veita jafnmikinn styrk og fárið var
fram á og sýnt reikningslega að þyrfti,
eða 6000 kr., en vildi láta nægja 4000
kr. i von um, að hún gæti orðið að
notum, þótt hún fullnægði ekki að öliu
leyti þörfum roanna, og þótt eg viti,
að upphæð þessi nægi ekki, vil eg mæla
sem bezt með þvi, aö hún sé veitt.
í fjárlögunum á sfðasta þingi voru
veittar 3000 kr. til spftala á Patreksfirði i þeirri von, að styrknr til slikrar
býggingar bæroi frá Trakklandi, en
þótt 8vo hafl ekki orðið, virðist nefndinni sanngjarnt, að láta þenna styrk
standa, þó lihar liknr séu til þess, að
hann verðá notaður.
Þá eru ekki fleiri breyt.tiil. við 11.
gr., og komum vér þá að 12. £r., en
þar verða nú breyt.tlll. bæði fleiri og
fióknari.
Þar er fyrst viðaukatill. frá h. 1. þm.
N.-Múl. (E J.) »m að veita 1000 krón.
hvort árið til félagsins Otto Wathnes
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Árvinger, fyrir póetflutning milli hafea
á Islandi og milli Islands og annara
landa. Þvi verður ekki neitað, að félag það, sem hér er um að ræða, heflr
haldið uppi sarogöngum og flutt póst
roilli Noregs og Islands, og sem töluverður hluti landsins hefir haft gott af,
og að Otto Wathne sál. bafði komið
samgöngum þessum á með sérstökum
dugnaði. Sömuleiðis halda skip félags
þessa ferðaáætlanir síuar nú roiklu betur eu áður var, og hefði þvl verið
uokkur ástæða til að veita félagi þessu
einhverja þóknun i viðurkenningarskyni,
þótt nefndin hafl ekki séð sér fært að
ráða til sliks. Annars vegar munu
margir lika líta svo á, sem fé það, sem
varið er til gufuskipsferða, sé svo mikið,
að þar við verði að sitja, og að ekki
sé fært, að auka á meiri álögur í sömu
átt.
I sambandi við þetta skal eg minnast á eina breyt.till. á þingskj. 50, frá
h. þm. Vestro. (V. G.) um, að stjóroin
hafi heimild til aö verja alt að 2000 kr.
á ári til styrks til stórkaupmanns Thor
E. Tuliniusar i Eaupmannahöfn fyrir
póstflutninga og gufuskipaferðir beina
leið railli Eaupmannahafnar og íslands,
einkum Reykjavlkur. Það er eins ástatt
með þetta »Firma« og það sem áður
er net'nt, að það hefir gufuskip i förnni
siðustu árin, og það befir eánnig á ýmsum
tiroum gert töluvert gagn, en þaö er þó
tvent, sen> gjörir það að verkum, að
eg er enn meira á móti þvi að styðja
þetta félag en hitt.
Fyrst er það, að
þvf er ætlað að halda uppi beinum
ferðum sérstaklega mitli Kaupmannabafnar og Reykjavfkur.
Hefir berra
Tulinius gjört stjórninni tilboð um, að
fylla upp eyður þær, sero eru i póstáætlun gufuskipafélagsins, en þar sem
beinu póstferðirnar frá útlöndum eru
miklu fleiri til Reykjavikur en annara
hluta landsins, þá gjörir það að verk-
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utn, að frá því sjónarmiði er minni ástæða til aukinna fjárveitinga til slikra
gufufekipaferða.
í öðru lagi h&ía skip Thor £. TuiiniuSnr ekki getað haldið áætlun, svo
sóm td. skipið*Hjálmar<, setn nllirmunu
kannast við frá þvi um árið, að það
var Mfit i þjónustu landssjóðs-útgerðarinuar, og ávann sér þá nafnið slððinn
eða landðsjóðs sleðinn, og hefir það nú
naumaát batnað með gang sfð&n.
Afþessum tveimur ástæðum, raeðal
annars, getur nefndin ekki lagt til, að
Styrkur Rá sé veittur, sem hér er farið
fram á.
Sabikvæmt bréfum, er nefndin hafði
tíl skoðunar, og sera að nú liggja fyrir
tnér hér á borðinu, sést, að Tulinius
hðfir boðið stjórninni »ð halda uppi
s&tnskonar ferðum, og hér er gert ráð
fýrir. Út af því hafa farið fram bréfaskriftir millí s^jórnarinnar og sameinaða
gufuskipafélagsins. og hefir félagið lofað að bæta fnri skammdegisferð milli
Kaupmannahafuar og Reykjavíkur án
þess að fá sérstaka borgUn fyrir, og
gerir það þessar framboðnu ferðir Tuliniusar sfður nauðsynlegar.
Þá kem eg að 38. töluiið á atkvæðaskránoi um að landssjóður leggi fram
fé tif póstvagnferða austur f Rangárvailasýslu. Þetta er ekki nýmæli, því
það heflr verið fyrir þinginu áður. —
Nú er raál þetta komið. svo laugt, að
áreiðanlegt boð er komið frá Thorasen
kaupmanní uro, að taka að sér þessar
vaguferðir fyrir 100 kr. styik á ári úr
landssjóði og litilfjörlega þókbun fyrir
bréf þau og póstsendingar, er fluttar
vssru með hverri ferð, efi umsjónartnann á póststjórnin að senda með póstinuto. Nú þótti nefndinni réttarn, að
lagt vaeri frám fé, er póststjórnin hefði
til úraráða til þessa fyrirtækis, til þess
að köfna því í gang, en þó þannig, að

allur kostnaður af þvi verði ekki nrairi
en i tilboði Thomsens kaupmanos, og
leggur hún þvi til, að verja megi til
þessa alt að 600 kr. hvort árið.
Breyt.tili. h. þra. Dal. (Jens P.) og
h. 1, þro. G.-K. (Þ. Th.) um 500 króna
lækkun á skrifstofu-kostnaði póetmeisÞ
arans frá því, sem er í stjórnarfrumv.,
getur nefndin ekki aðhylst. Fjárlaganefndin hefir ekki rannsakað neinn lið
fjárlaganna betur eu þennan, um hækkun á fjárveiting tíl póstmálaona, og
komst hún að þeirri niðnrstöðu, að ekki
sé ætluð of há upphæð i frumv., og
hún er sannfærð um, að hér sé um
verulegar endurbætur að ræða, og að
rétt væri að stfga nú sporið til fulls,
svo ekki þyrfti að koma með nýar
fjárbænir i þessu skyni fyrst um sino.
Að þvi er snertir tölul, 40 á atkvæðaskránni, þá er gjörð nægileg grein fyrir
þeirri tillögu i nefndarálitinu, og læt
eg mér það nægja.
Undir tölul. 41 við 12 gr. A 4, um
að veita 1000 krón, til að útvega eldtrausta járnskápa hauda póstatgreiðslumönnum, hefir nefndin lagt til, að sú
upphæð yrði færð niður i 500 krónur.
Þó er hentii slíkt ekkert kappsmál, þvi
hætt er við, að þá mundi þurfa að veita
fé þetta siðar, einkum þegar póstafgreiðslumönnitm fjölgar,
Sömuleiðis getur nefndin ekkert bafl
á móti breyt.till. b. 1. þm. Skagf. (Ó.
Br.), þvi hún álítur, að hún sé fremur
tii bóta, en biður eftir, að heyra skoðanir h. þingra. sjálfs.
43. tölul. er frá h. 2. þm. Húnv. (B.
S.) um fé það, sem varið er til flutþingabrauta, Leggur hann að visu ekki
til, að uppbæð þessari sé breytt, heídur að því sé varið til fiutningabrauta i
Húnavatnssýslu, að svo miklu leyti,
sem þess þarf ekki til viðbalds eldri
fiutningabrautum.
91»
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Fjárlaganefndin hefir ihugað þetta
nokkuð rækilega, og kouiist að þeirri
niðurstöðu, að till. stjórnarfrumv. muni
á góðum rökum bygðar, að láta það af
þessu fé, sem ekki þarf til viðhalds
eldri flutningabrautum, ganga til framhalds flutningabrautinni fram Eyjafjörð og til flutningabrautar i Húnavatnssýslu, og verður þvi að vera á
móti breyt.till.
Sama er að segja um till. undir 44.
tölulið, að hækka féð til þjóðvega fyrra
árið úr 50,000 kr. upp i 60,000 kr.,
því nefndin álítur rétt að láta upphæð
ina Btanda óbreytta, enda er það stefna
þingsins, að styðja þar mest vegabætur,
sem þær geta komið að mestum notum,
og að það sé álitamál, hvort rétt sé
að verja svo miklu fé til þjóövega á
ári sem breyt.till. fer fram á.
Nefndin verður hér að vera á því,
að hallast að þvi, að upphæðin i frurov.
sé réttari, og mun greiða atkvæði móti
breyt.till.
t»á kemur till. um, að veita 2500 kr.
styrk til sýsluvegagjörðar á Breiðdalsheiði i ísafjarðarsýslu, mótþvi* aðsýslubúar leggi að minsta kosti fram jafnmikla upphæð. Mál þetta hraktist fyrír
þinginu 1897, og féll loks í sameinuðu
þingi með eins atkvæðis mun.
Nefndinni sýndist fjárbeiðni þessi á
rökum bygð, að ástæða væri ekki siður
til þess, að veita landssjóðsfé til þessarar vegagjörðar, en á öðrum stöðum,
Og að rétt væri að láta þessa fjárveitibg sitja fyrir nú.
& Breyt.till. á 46. tölul. fer fram á
hvorki meira né minna, en að landskjóður leggi fram 20,000 kr. til vegagjörðar i Gullbringu- og Kjósarsýslu
gegn þvi að sýslan leggi til eins mikið.
Eg skal ekki tala mikið um þessa breyt,till., en vér vorum nú svo smásálarlegir
i nefndinai, að oss hrylti við svona
stórri fjárúpphæð, og gátum þvi ekki
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fallist á þessa tillögu, og biðum eftir
ástæðum þeim, er fram verða færðar
fyrir henni, en eg get ekki skilið i því,
að sýsla þessi geti lagt fram 20,000 kr.
eftir ástandi því, sem sagt er þaðan,
og hvað eftir annað er verið að útmála
hér ( deildinni.
Þá er lítil till. frá h. þm. Mýram.
(H. D.) um 2,400 kr. styrk til Borgarfjarðarsýslu til að gjöra veg frá Skipaskaga að Blautós. Þessi vegagjörð er,
eftir þvi sem eg veit bezt, þannig löguð,
að hún er ekki nema byrjun á all-stórri
vegagjörð, sem þar roun í ráði, svo að
búast má við, að sótt yrði framvegis
um stærri fjárupphæð til framhalds
vegi þessum jatnóðum og bætt yrði við
hann.
Eg vildi að eins vekja athygli
á þessu, svo háttv. þingdeildarm. hefðu
það fyrir augum, áður en þeir greiða
atkvæði um þennan lið.
Nefndin álitur þó rétt, að leggja til,
að fé þetta verði veitt með þeiro skil
yrðum er h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) stingur
upp á, nefnilega, að sýslusjóður leggi
fram alt það fé er þarf til að fuilgjöra
þennan veg, sem sé að minsta kosti
helmingur móti tillaginu úr landssjóði.
51. tölul. er till. frá h. þm. Rangv.
(S. Á. og Þ. G.) um að aukið sé 200 kr.
til gufúbátsferða í Sunnlendingafjórðungi austantjalls, og sér nefndin ekki
ástæðu til, að vera á móti jafn-litlum
fjárveitingar-auka eins og þar stendur
á.
52. tölul. er flrá h. þm. Dal. (J. P.)
um 1000 kr. fjárhækkun til gufubátsferða á Breiðaflrði, og hefi eg skilið
tillöguna svo, sem tilætlast væri, að tá
þessar gufubátsferðir hjá hinu sameinaða gufuskipafélagi, en að alls ekki sé
ætlast til að veita þetta fé til gufubáts
þess, er gengur hér á Faxaflóa, þar
sem ferðir hans hafa ekki orðið að tilætluðum notum fyrir ibúana við Breiðafjörð.
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53.—56. tölul. eru ekki annað en
bein afleiðing af breyt.till. þeim, sem
siðast hafa verið nefndar.
Þá kemur 56. tl. um að veita 5000
kr. tii að bæta innsigling og skipalægi
A Stokkseyri. Hefir verið gjörð áætlun um, að hvorttveggja megi bæta að
miklura mun fyrir 15000 kr., og var
þinginu send bænarskrá um 10000 kr.
til fyrirtækisins. Nefndinni þótti þó
rétt að veita ekki nema 5000 kr., en
væntir, að blutaðeigandi héruð muni
afla þess fjár, er vantar á. Likt er á
statt með lendinguna i Þorlákshöfn,
þar sem farið er fram á að veita 400
kr. til að bæta hana mót jafnmikilli
uppbæð úr sýslusjóði Arnessýslu. Það
befir áður verið talað um það, hve
nauðsýnlegt væri að bæta lendingar
austanfjalls, og þar sem nú eru komnar upplýsingar ura, að hægt muni að
bæta mjög lendinguna i Þorlákshötn
fyrir upphæð þá, sem hér er nefnd,
vill nefndin mæla sem bezt með þessari till.
Þá er að eins eftir ein breyt.till. við
þessa grein, en eins og sést af nefndarálitinu hefir meiri hluti nefndarinnar
lagt til, að aths. við 12. gr. D. sé feld
burt. Eg fer að svo stöddu ekki mörgum orðum um, hve þýðinarmikil þessi
breyttill. er, þar sem eg er hér ekki í
roeiri hlutanum, og eg býstzvið, og álít
rétt, að þetta sé sá liður fjárlaganna,
er veldur langmestum umræðum. Ætla
eg þvi, að láta hér staðar nema, enda
mun flestura finnast, að eg sé orðinn
nægilega langocður að þessu sinni.
Landshöfðingi: Eg vil leyfa mér að
fara nokkurum orðum um þessar 2 greinar (járlaganna, sem nú eru til uraræðu,
ásamt breyt.till við þær, og ætla eg
að leyfa mér að feta i pótspor h.
framsm. 2. þm. Eyf. (J. J.), og taka liðina í þeirri röð sem þeir erú á atkvæðaakránni..
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Að því er snertir hinar 3 fyrstu
breyt.till., um styrk til Guðmundar
læknis Hannessonar, til að launa aðstoðarlækni, þá hallast eg helzt að tillögu nefndarinnar; eg skal að eins
geta þess, að mér finst vafasamt, hvort
hann getur fengið aðstoðarlækni fyrir
það fé, sem tiltekið er í 24. og 25.
tölulið, þegar svo mörg ný læknaembætti eru bráðum stofnuð; eg fmynda
mér að læknar vilji heldur komast 1
sjálfstæða stöðu, heldur en verða aðstoðarlæknar hjá öðrum, þó flinkur sé.
Þá er 26. og 28. tölul., er eg leyfi
mér að mæla mikillega með; þessir tl.
standa I sambandi hvor við annan,
þannig, að ef 26. tl. er samþ., þá er
28. tl. þar með saraþ., en ef 26. tl.
fellur, þá iraynda eg mér, að hinn 28.
verði tekinn aftur. Yfirhjúkrunarkonan við holdsveikraspítalann var ráðin
til hans með þeim kjörum, að hún
skyldi tá 500 kr. I laun og hestfóður.
Nú vill hún falla frá hestfóðrinu, sem
virðist mega meta 100 kr., gegn því,
að laun hennar verði hækkuð um þessa
upphæð, og breyt.till. fer ekki fram á
annað en þetta; hestfóðrið tjáir ekki að
taka frá henni, nema með hennar samþykki, og landssjóði má á saraa standa,
hvort henni er borgaður nokkur hluti
launanna með hesfóðri eða i peningum, og því get eg ekki skilið, að þetta
mæti nokkurri fyrirstöðu.
Að þvi er snertir 27. lið á atkvæðaskránni, þá kann það að vera, að þæf
3,500 kr., sem fjárlaganefndin viil veita
til eldiviðar í holdsveikraspitalanum,
hrökkvi til fyrir árið 1899—1900, en
hvort þær gera það framvegis er vafasarat. Að liðurinn er settur svo hátt í
frumv. stjórnarinnar, kemur af þvf, að
þegar uppbæðin var tiltekin, voru kol
mjög dýr, 4-4,50 skpd., og þá hefðu
4,600 kr. ekki gert betur en hrökkva,
þegar tekið er tillit til flutningskostn-
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Hðarins sem á þau hlýtur að leggjast,
«n siöan hafa kol fallið roikið i verði,
þanníg,- að þær kolabirgöir sém spítalinn nú ú, hafa fengist fýrir tnikið
minna verð On áætlað var; enmeð þvi
að só kaupniaður, sem tók að sér að
byrgja spítnlann kolum, hefir tapað
A því, má búast við því, að þau verði
ekki eins ódýr að ári. Það er þess
vegna vissara, að hafa upphæðina
<000; enda verðar, ef 8,500 kr. ekki
hrökkva, að fara: fram yfir þá upp»
hæð.
■ ■ 29. liðnum er eg algerloga mótfallton; að færa óvissu útgjöldin niðtir úr
1,500 kr. í 500 kr. nær engri átt, því
að stöðugu og lögboðnu gjöldin eru
hótt upp í 600 kr>; 160 kr. i lóðargjald,
330 kr. i brunabótagjald, sótaragjald
75 kr. og kirkjiigjald 65 kr,, og þar
íýrtr utan ýmislegt smóvegis, svo að
6Ö0 kr. hrökkva alls ekki til, og það
kemúr ekki til mála, að úætla þennan
útgjaldalið minni en 1000 kr.; eg vil
ftkjóta þvf til h. flutnm. (J. Þ.). hvort
hann vilji ekki taka þessa breyt.till.
fcínú úftur og koma annari að við 3.
unsr., þannig lagaðfi, að upphæðin
verði 1000 kr.
Viðvikjandi breyt.till. ú 31. tl., þú
4eýfl ég mér að raæia frara með honum. Yfir höfúð að tala get eg verið
samþykkur h. framsm. (J. J., 2.. þm.
Eyf.) um þesaa fjárveitingu og aðrar
samskonar, því að eg úlft að þvt fé,
Sém vftrið er til að bæta heiisu raanna,
eöa til að veita sjúkura raönnum hjúkr
ttú, sé vel varíð. Aftur á móti get eg
<ekki verið með 82. liðnum, þar sem
farið er fram ú að veita 600 kr. til
utúnfara héraðsiækna. Meðan læknafftðin er eins mikil og húu er nú, verður þaö að skoðast hættulegt, að læknaf fari frú erabættum sfnum, þar scm
■ekki er hægt aö búast við, að þeirgeti
fengið iæknft fýrir eig ú meðan þeir
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eru burtu; það kynni að geta verið að
sumrinu, að fú mætti kandfdata frú
læknaskólauum, söm ekki hefðu verið
á fœðingarstof'nuninni, og þvi ekki geta
skoðast sem fuilbúnir eða sera hafandi
veniam practicandi, en eg ætla að
ekki 8é rétt að taka þá gilda, nema í
brýnni nauðsyn. Eg verð þvf aöhalda
því fram, að ekki sé ústæða til að
veita fé í þessu skyni nú sera stendur,
meðan ekki eru nógu raargir læknir til
i héruð þau, sem brúðum verða atofnuð, og þar sem búast má Við, að þeitn
læknurá, sem sæktu um styrkinn, yrði
neitað um fararleyfi, af þeirri ústæðu,
að þeir gætu ekki fengið mann i sinn
staö, er stjórninni þætti til þess hæfur.
En aö fara að veita fé til utanferöar
læknum, og raega búast við, nð það
verði ekki notað, af þeirri ústæðu að
þeim yrði neitað um fararleyfi, það
virðist raér óheppilegt.
Að þvi er snertir tölulið 37 og 50,
sem fara fram á, að veita tveim verzlunarhúsum styrk til að halda uppi
gufuskipaferðura, verð eg að vera samþ.
h. framsra, (J. J, 2. þm. Eyf.), að þaö
er ekki ástæða til að leggja raeira fé
til gufuskipafecða, heldur en gert er ú
núgildandi fjárlögum. Það vúr úlitið
»vo 1897, þegar þeir samningar voru
gerðir við hið sameinaða gufuskipaíéiag, sem enn standa, að sú fjáruppbæð
væri svo rifleg, að ekki væri meiningin, að auka tiilag til gufuskipaferða.
Það er auðvitað rangt oröað, þar sem
í 37. tli stendur; .Fyrir póstflutning
milli hafna ú íslandi og railli íslands
og annarft landa<; hér getur alls ekki
verið ftð tnla um styrk til póstflutninga
milli hafna á íslandi, heldur ú Norðurog Austurlandi, og milli útlanda og
þessara landshluta, en að veita fé sérstaklega til póstfiutninga þar, fínst mér
óþarfíí
Viðvikjandi 38. tl. skal eg aðeins geta
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þess, að það er ekki rétt orðað eða
hugsað hjá h. fjárlaganefnd, þar sera i
tillögu hennar ræðir ura póstferðir og
vagnferöir austur að Arbæ, því að
vagnbrautin nær ekki neraa að Rauöalæk, og kerost ekki lengra i bráð. Það
er fýrst, þegar brú er korain yfir YtriRangá, aðhugsanlegt er að farið yrði á
vagni til Árbæjar, annars hlýtur póstflutningur að ganga um Rauðalæk og
Ægissiðu, þvi að þó að landssjóðsVegurnái: ekki lengra en að Rauðalæk,
þA er góður vagnvegur alla leið ad
Ægisiðu, sem sýslan hefir sjálf látið
gera. Þetta raætti laga við 3. umr.
þannig, að i etaðinn fyrir Árbæ yrði sett
Rauðalækur eða Ægissiða.
Eg hefi skilið þessa brtill. svo, að
ætlast sé til, að landssjóður kosti engar póstferðir aðrar austur að Árbæ, á
timabilinu frá 15. júni til 1. okt., og
væri þá sjáJfsagt að koma póstvagnferðunuro svo fyrjr, aö þænr standist á
við ferðir póstsins, sera fer austur fri
Odda.
Við töJul. 40 og:41 hefl eg ekkertað
að athuga. í töiul. felst nokkur breyting frá því seo» nú. er. Eg hygg að
það sé engin bót að þvi, þó að verkfræðingnum só gefið erindásbréf, enda
ervitt að gera það svo úr garöi,
aft það taki út yfir alt, aem verkfræðingurínn ætti að gera; hann
heftr oröiö aft hugsat mest um vegalagningar landsajóða, on rainna um
þau vegabótarstörf, aem héraðsstjórnir
hafa tekið aft sér að framkvæma. Eg
ætia að bezt sé að láta liðinn halda
sér, eins og hann eri frv. stjórnarínnar.
Annars hlýtur öllum þingmönnum að
vera þaðljóst, aö það er ómögulegt
fyrir verkfræðinginn að kojnast yíir aft
Itta eftir ðHutn Yegageröum, hvarsera
er.á landinu; bann Jæftr, sem aagt, hingað til haft nóg að gera vift vegagerðir
landssjófte, einkum brúargjörftir; næsta
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ár er útlit fyrir aft gera eigi roikja
samgöugubót á Auafurjandi, brú á Lagar,
fijót, og ef hann á að standa fyrir sð
koma þeirri brú á, þá roundi hann
hafa nóg að gera alt suroaríð. Hins
vegar gæti það ef til vi|l komið til
greina, hvort ekki væri æskilegt, að
sami maðurinn, sera geröi áætlun utB
brúna á Lagarfljóti, yrði fenginn til
þess einnig að taka að aér framkværod
þess verks.
Eg er þakklátur h. Qárlaganefnd fyrir undirtektir hennar undir till. stjómarinnar um fjárframiög tii flutnjogsbrauta og þjóðvega og fjallvega, en þó
vil eg gjarnan mæla, raeft þri, að töiul
44 verði samþ., ineð sérstöku tiUiti tii
þess, sem ekki var beít, þegar upphæðin vartil tekin i frv., að leggja þerf
veg frá Borgarne8i upp Borgarfjörð, og
skal eg þvi leyta roér aðieggja þnft tilj
að veittar veröi 60000 fyrra árið, en
ÖOOOO seinua árið, eins og f frurov.
stendur.
Uvaö 43. liðinn snertir, þá get eg ekki
telt mig við, að Húnavatossýst* tafei
undir sig alt, sem til flutningebrauto
verður veitt á næstu árum; þvi aft það
var meiningin að varið yrði í ár álíka uppbæð til aö fullgera vepine
railb Akureyrar og Grundar, eins «g
lögð var til að byirja á honum i bitteð.
tyrra. Sá vegur getur ekfei kamið aft
neinum verulegum notura meðan haaa
er ekki Jengri, og ber þvi nauðayn tti
að ljúka við bann í ár, og gætu þi
Húnvetningar fengið sinn skerf siftara
árið.
Við till. 45 hefi eg. ekkert frekana
að athuga. Eg er Samþykkur h- fraro
sögum. (I. J.; 2. þm. Eyf.) um að 46.
tl. sé sakiaus, aö því Jeyti, sero- það
er engin hætta á að bann vearði brúfe
aður, þvf að sýslubúar; i Kjósar- og
Gullbringusýslu geti lágt fram 20000 fer.
árið 1900 eru næsta Htíl likindi til,
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sý8luvegasjóður getur það ekki, því
að hann er nýbúinn að taka lán
úr landssjóði, sem hann varla getur risið undir. Það er stór þörf á þessum vegi, sem brtill. ræðir um, en þar
sem sýslan ekki getur lagt. neitt fram
sjálf til hans þá virðist mér landssjóður
ekki eiga að leggja fram fé i þessu skyni.
47. tölul., um styrk til Borgarfjarðarsýslu til vegalagniftgar, er 'samskonar
og Snæfellsness- og Strandasýslum hefir
verið veittur í núgildandi fjárlögum
og virðist þvi sanngjarnt að veita hann.
Viðvikjandi styrkveitingum til gufubátanna hefi eg ekki mikið að segja.
Eg hefi litla trú á gufubátaferðum til
Hallgeirseyjar og Holtsvara, sem eg
iraynda mér að séu undir Eyjafjöllum;
á hvorugum staðnum er höfn, og lending svo ill, að ekki verður leut þar
nema í dauðum sjó; en að sjá það fyrirfram, áður en farið er á stað frá
Eyrarbakka, hvort ládeyða sé undir
Eyjaljöllum, ætla eg að ekki sé auðvelt, og þó mun það vera eina skilyrðið fyrir að ákveðnar gufubátaferðir takist upp til þessara staða, þó ekki sé
nema tvisvar á sumri.
Þegar eg las breyt.till. h. fjárl.n. var
eg henni samþ. um það með sjálfum
mér, að strika út þetta 2500 kr. tillag
tii gufubátaferða á Breiðafirði, þvi að
bæði hafa þær litið gagn gert, enda er
flutningsþörfin sýnilega ekki mikil; það
eina, sem teljandi er að sent hafi verið
með bátnum héðan, er fyrir landssjóð,
þegar brýr og annar efniviður hífir
verið sendur vestur þangað, og hafna
á milli á Breiðafirði hefir flutningurinn
verið mjög litill, eftir þvf sera mér er
sagt. Eg held þvf að réttast sé að fella
þessa fjárveiting burtu. Að fá sérstakan bát á Breiðafjörð fyrir álika styrk,
eða þó nokkuð meiri sé,. hygg eg að
ekki verði mögulegt, þegar svo lítið er
j aðra hönd fyrir fiutning.
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Um fjárveiting þá, sem ræðir um 1
57. og 58. tölul., get eg verið h. fjárlaganefnd samþykkur; eg get ímyndað
mér að gera megi við lendinguna í
Þorlákshöfh fyrir þetta fé, sem til er
tekið, en eg hef minni trú á, að gert
verði við höfnina á Stokkseyri nokkuð
verulega, fyrir það fé, sem til þess er
ætlað.
Að öðru leyti virðist mér óheppilegt,
að binda fjárveitinguna þvi skilyrði, að
verkfræðingur telji verkið vel af hendi
leyst, þvi að eg hygg, að hann eigi ekki
gott með að dæraa um það, þegar að
eins er um endurbót að ræða, neraa
hún sé gjörð eftir hans ráði eða fyrirsögn; öðru máli væri að gegna, ef um
fullkomna, góða höfn væri að tala, ef
innsiglingin yrði gerð hrein með þviað
sprengja sundur brimgarðinn o. s. frv.;
en með þessu skilyrði tel eg óvfst, að
sýslunefndin vilji leggja fé til fyrirtækisins, þegar hún á það ekki vist, að
fá landssjóðsstyrkinn útborgaðan, að
loknu verkinu.
Sighvatur Arnason'. Ut af þvi, sem
hæstv. lh. sagði, vil eg leyfa mér að
fara nokkrum orðum um það, sem stendur i 38. tl. viðvlkjandi brt. h. fjárlaganefndar á þingskjali 253, þar sera hún
fer fram á það, að veittur sé 600 kr.
styrkur hvort árið til póstvagnferða
austur að Árbæ i Holtum, að sá galli er á
þvf, að ekki getur átt við enn sem komið er
að hafa endastöðina í Árbæ, því hinn nýlagði vegur liggur ekki þangað, heldur
rakleiðis að Ægisiðu vaði á Rangá og þvi á
betur við, eins og hæstv. lh. tók fram,
að ákveða þessar vagnferðir að Ægisiðu. Hinn nýgerði póstvegur er nú
þegar kominn austur að Rauðalæk og
þaðan er nýlagður vegur, á sýsluvegasjóðskostnað, að Ægisiðuvaði, en frá
Rauðalæk að Árbæ er ólagður vegur
og verður ekki lagður, nema þvi að
eins að Rangá sé brúuð hjá Árbæ.
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Eg vil geta þess, að eg hefi átt tal
við Thomsen kaupmann um þetta efni
út af tilboði hans að taka þessar ferðir að sér.
Hann vill ekki ganga að
þessu eins löguðu og h. fjárlaganefnd
leggur til, en eg vil þá taka það fram,
að ekki er ólíklegt, að póststjórnin geti
samið um þetta við hann eða aðra þegar til kæmi. Thomsen stingur upp á
þvi að tillagið úr landssjóði sé minkað
eða sé miklu minna en fjárlaganefndin
leggur til, en vill aftur á móti bæta
við öðru skilyrði, nefnil. því skilyrði,
að hann hafi nokkurn ágóða af tekjum
póstferðanna. Mér finst að þessar
vagnferðir gætu orðið til hagræðis bæði
fyrir Árness og Rangárvallasýslu. Ef
Thomsen eða annar gengi inn á að taka
þessar ferðir að sér fyrir litið tillag, sérstaklega ef hann vildi taka þær að sér
austur að Odda, þá gæti þetta orðið til
þess að aðalpóstferðir á þessu svæði og
á þessum tima, sem til er tekinn, gætu
fallið úr sögunni. En Thomsen vill sem
sagt ekki ganga að tillögum fjárlaganefndarinnar.
Eg held að þetta væri nauðsynlegt
og gæti orðið til þess að minka kostnaðinn við póstflutningana, og i annan
stað til þess að koma mönnum á lagið
með brúkun vagna á hinum nýlögðu
vegum. Þó að bæði Árnessýsla og Rangárvallasýsla séu ekki langt frá Reykjavik, þá er því þó svo háttað, að við fáum engin póstbréf né póstsendingar
nema á mánaðarmótum.
Ef þetta gæti komist til samkomulags við einhvern, þá gæti það orðið til
raikils gagns og jafuvel sparað póstsjóðnum mikið fé.
Yfir höfuð mæli eg fram með því, að
þetta mál geti komist i gott horf og
fengið góðan byr.
Þá vil eg minnast á breyt.till. undir
tölulið 51 i sambandi við breyt.till. við
Alþ.tið. B. 1899.
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54. tölul. Mér þykir gott, að h. framsögum. (J. J., 2. þm. Eyf.) lýsti þvi yfir, að fjárlaganefndin væri þessari br.till. hlynt (Jón Jónsson, þm. Eyf.: Nei)
jú, að rainsta kosti h. framsögum. fyrir sitt leyti.
Eg vil taka það fram, gagnvart orðum hæstv. landsh., sem hélt því fram,
að þessar ferðir yrðu ekki styrktar með
fé úr landssjóði, vegnaþess, hvebrimasamt er á hinu umgetna svæði, — að
hér er nú þegar korain reynsla fyrir
þvi, að þessar ferðir geti tekist vel.
Það eru nú þegar 6 ár síðan farið var
að fá gufubáta að þessum stöðum, Hallgeirsey og Holtsós, og eg vil taka það
fram, að þessar ferðir hafa hepnast ágætlega. Það er þvi reynt, að það er
mögulegt að hafa gagn af gufubát á
alla þessa staði.
En þessir umgetnu
staðir geta ekki haft not af Faxaflóagufubátnum, þvi liann er of fjarri héðan frá Reykjavik til að taka leiði að
sandinum; en bátur frá Eyrarbakka
getur tekið leiði að morgní og náð á
þessa staði sama daginn.
Á siðasta
þingi var sá styrkur, sem veittur var
(7500 kr.) til gufubáta á Faxaflóa og
með suðurströnd landsins, snmeinaður til
gufubátsins á Faxaflóa, sem þannig alveg spilti fyrir eða útilokaði afnotin
fyrir Rangársandi.
En aftur á móti
hefir sýslusjóður Rangárvallasýslu kostað 2 gufubátsferðir á hinum 2 siðastliðnu
árum, til hinna umgetnu staða. En nú
vilja sýálubúar mælast til, að þeim sé
veittur styrkur úr landssjóði til þessa
fyrirtækis, einkum þar sem byrjað var
að veita styrk til þessa á fjárhagstiraabilinu þar á undan. Eg vonast þvi til, að
þingið taki vel i þessa breyt.till. með
þvi að greina styrkinu enn á ný, eins
og hún fer fram á.
Hvað snertir breyt.till. á þskj. 220
við 51. tölulið, þá fer hún fram á að
22 (6. sept.).
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veita 200 kr. meiri styrk til guíubátsferða í sunnlendingafjórðungi og á Faxaflóa, til þess að skerða eigi styrk Faxaflóagufubátsins, þó breyt.till. við 54. tl.
komist að, og leggja þessar 200 kr. til
gufubátsins með suðurströndinni (railli
Eyrarbakka og Holtsvara).
Eg vona,
að þingið skilji þetta, og að þetta fái
fram að ganga. Það getur ekki verið
tilætlun þingsins, að láta þetta svæði
fara varhluta af gufubátsferðum, en ef
svo færi, yrði það ef til vill mest að
kenna ókunnugleika h. þm. f þessu efni.
Eg vona þvi, að þingið vilji samþykkja
þennan 200 kr. styrk, sera og taka athugas. með, því hann gæti þá komið
að verulegum notum á því svæði, sem
hér er um að ræða.
Klemens Jónsson, Eg á hér nokkrar
breyt.till., sem eg ætla að tala um.
Sömuleiðis ætla eg að minnast á nokkr
ar aðrar breyt.till., sera aðrir hafa komið fram með. Eg vil þá fyrst minnast
á breyt.till. á 23., 24. og 25. tölululið
á atkv.skránni. Þessar breyt.till. ganga
út á eitt og hið sama, eru allar um
styrkveitingu til Guðm. læknis Hannessonar á Akureyri. Það er alkunnugt,
að það er afarmikil aðsókn að þessum
lækni, eigi að eins úr hans eigin læknisumdæmi, heldur einnig úr öðrum héruðum, sem eru lengra frá. Hann er
talinn mjög góður læknir, en einkum
þykir hann mjög heppinn »operatör*
og gerir hann á hverju ári ótal »operationir*, en það liggur 1 augum uppi,
að þegar hann hefir gert einhverjar
•operationir*, einkum séu það meiri
háttar skurðir, þá má hann ekki fara
frá sjúklingunum strax á eftir.
En á
hinn bóginn er hann skyldugur sem
embættis- og héraðslæknir til að vitja
sjúklinga i sínu umdæmi lengra að,
þegar hans er vitjað. En þó umdæmið sé ekki mjög stórt, þá getur hann
verið lengi i burtu. Úr þeim sveitum,
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sem eru lengst að, getur hann ekki
verið skemur en 12—16 tima um hásumartímann, að eg ekki tali um vetr'•.rtímann, því þá hlýtur hann að vera
miklu lengur burtu. Það getur því hæglega komið fyrir og hefir það lika, að
hann geti eigi gegnt sjúklingum í sínu
eigin héraði, þegar hans hefir verið
vitjað, og það kanske einmitt vegna
operationa, sem hann hefir gert á utanhéraðsmönnum. Þetta þykir héraðsbúum eðlilega hart, en hins vegar mundi
það án efa þykja hart, ef hann eigi
sinti utanhéraðsmönnum, er leituðu hans,
og gæti þó hjálpað þeim.
Það hefir komið til tals að skipa
sérstakan lækni við spítalann.
Fjárlaganefndin hefir eigi getað aðhylst það,
en hún virðist samt telja þetta nauðsynlegt, að Guðm. læknir geti fengið aðstoðarlækni. En eg hygg, að 800 kr.
á ári sé eigi nægilegt til þess að fá
hæfan aðstoðarlækni. Eg ímynda mér
að eigi sé unt að fá kandidat fyrir
minni laun en aukalæknar, jafnvel eigi
unt fyrir 1000 kr., eins og eg fer fram
á. Það kynni að þykja sem þessi
staða sé aðgengileg, en það getur verið spursmál um, hvort sami maður, sem
tekur aðstoðarlæknisembættið að sér,
ekki geti fengið á sig meira álit sem
aukalæknir, og eigi greiðari aðgang að
héraðslæknisembætti á eftir. Eg ímynda
mér að örðugt yrði að fá kandidat fyrir svo lítið fé. En þó verð eg fremur
að aðhyllast tillögu h. fjárlaganefndar,
en breyt.till. h. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.) á
þingskj. 257, sem fer fram á að veita
einungis 300 kr. á ári gegn því að spitalinn leggi til jafnmikla upphæð. Mér
er það öldungis óskiljanlegt, hvernig
hann hefir getað komið með aðra eins
tillögu, einkanlega, þar sem hann
sjálfur er læknir. Með þessu gerði hann
tilraun til að fella málið alveg. Spitalinn er fátækur og hann er alls ekki
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fær um að leggja til 300 kr. á ári. H.
þm. er læknir, og raá þvf ætla, að hans
tillögur hafi, hvað þetta mál snertir,
meira að segia, en þaö sem við hinir
berum fram, en eg verö þó að treysta
þvi, að deildin fylgi hinum í þessu, og
vil leyfa mér að skora á h. þm. að
taka þessa breyt.till. aftur, og eg vona
að hann geri það, þvi eg skil alls ekki
i því, að hann vilji eyðileggja þetta
mál.
Eg vil annars geta þess, að það liggja
fyrir skýrslur um læknisstörf Guðm,
læknis Hannessonar, en af því að þessar skýrslur bárust mér þvi miður fyrst
alveg nýlega i hendur, og því má ætla,
að þingmenn hafi eigi -átt kost á að
kynnast þeim, vil eg leyfá mér að
taka að nokkru lejti fram innihald
þeirra. Af þeim sést, að í þau 2*/» ár,
sem hann hefir verið læknir á Akureyri, til nýárs 1899, hefir hann gert 162
»operationir«, þar af 31 holskurðir; á
sama tíma hafa legið á spítalanum alls
258 sjúklingar. Það virðist því fylsta
ástæða tiJ þess að veita styrkinn, sem
eg hefi farið fram á, og hann getur
ekki verið minni en 1000 kr, ef hann
á að koraa að nokkru gagni.
Einnig ter brtíll. á þingskj. 240, 31.
tölul. á atkv.skránni, fram á að veita
2000 kr. styrk til útbúnings og áhalda
handa spitalanum á Akureyri á þessu
fjárhagstimabili og enn fremur að fá
hinn árlega styrk hækkaðan úr 400
kr. upp i 1000 kr.
Fjárlaganetndin
hefir eigi getað tekið tillit til þessa,
liklega helzt vegna þess, að skýrsla sú,
er eg gat um viðvíkjandi spitalanum,
kom svo seint. Finst mér þvf ekki ástæða til að saka hana ura það að
þessu sinni, en vona að hún kynni sér
siðar málið og taki þá vel i það, og
leggi þá með þessari sanngjörnu beiðni.
1897 var farið fram á 10,000 kr.
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styrk til að byggja spítalann á Akureyri, en þá voru að eins veittar 5000
kr. Það er vitaniega allrfflegt, en spítalinn hefir kostað 25,000 kr. i stað
þess, að upphafiega var svo tilætlast,
að hann kostaði 19,000 kr. og við þá
upphæö var fjárveitingin á síðasta þingi
raiðuð. Þessi mismunur stafar að nokkru
leyti frá því, að í fyrstu var tilætlunin
að hita spitalann upp á venjulegan
hátt raeð ofnum, en siðan var ráðist i
að fá »central« upphitun.
Þegar nú það er aðgætt, að Seyðisfjarðarspitalinn kostaði ekki meira en
15,000 kr. og að honum er ætlaður
5000 kr. styrkur, eða jafnmikill og spitala, sem kostar 25,000 kr., þá verður þvi eigi neitað, að hér virðist nokkuð ójafnt skift.
Akureyrarspítalinn er i fjárþröng, og
verður þó ekki annað sagt, en að nærliggjandi sýslur og bæjarfélag Akureyrarkaupstaðar hafi veitt riflegan styrk,
þar sem Akureyrarkaupstaður lagði til
2000 kr., Eyjafjarðars. 2000 kr., Suðurþingeyjarsýsla 1200 kr.,Norðurþingeyjarsýsla 300 kr., og þess utan rífleg uppbæð
úr jafnaðarsjóði Norðuramtsins.
Það er örðugt fyrir spitalann að
standast kostnaðinn, meðan hann er
svo nýr, því það er alveg nauðsynlegt,
að kaupa margskonar ný áhöld, en
þau eru afar dýr og ofurefli fyrir spítalann, svo eg vona fastlega að styrkurinn fáist.
Eg vil geta þess, að verðið fyrir
sjúklingana á spitalanum er talsvert
lægra heldur en á öðrum spitölum, t.
d. á spítalanum á Isafirði, en það er
gert til þess að gera sjúklingunum
hægra fyrir að nota spítalann, og ætti
þetta ekki að verða til þess að fæla
menn frá að vera þessum styrk meðmælta, heldur hið gagnstæða.
Eg vil að endingu taka það fram,
22*
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að það hefir oft verið látið klingja, að
við þm. Eyf. værum kröfuharðir f garð
landssjóðs. En hvað þessa fjárbeiðni
snertir, þá vil eg taka það frara, að
spitalinn er ekki að eins notaður af
Eyfirðingum, nei, siður en svo; hann
er einnig og það til muna notaður af
Húnvetningum, Skagfirðingum, Þingeyingum, Múlasýslungum og jafnvel at
mönnum
úr Sunnlendingafjórðungi.
Spítalinn gæti því með fullum rétti
kallast amtsspítali fremur en sýslu- og
bæjarspítali.
Eg verð þess vegna að endurtaka þá
ósk mina og von, að landssjóður verðj
látinn leggja til 2000 kr. og að 400kr. árs.
styrkurinn verði hækkaður upp i 1000 kr.
Hlutfallið milli Akureyrarspitalans og
Seyðisfjarðarspitalans yrði þá þannig, að
spitalinn á Seyðisfirði,. sem kostaði 15,
000 kr. fengi 5000 kr., en spítalinn á
Akureyri, sem kostaði 25,000 kr., fengi
7000 kr., og fær þá Seyðisfjarðarspítalinn hlutfallslega meiri styrk, sem eg
ekki skal telja eftir.
Eg á svo ekki fleiri brtill. Viðvíkjandi brtill. frá h. þm. N.-Múl. (E. J.)
við tl. 37, þá vil eg geta þess, að eg
er eindregið með þeirri brtill. Það er
að vísu satt, að strandferðir eru nógar
og góðar um sumartimann, en þær
gagna harla lítið á veturna, en einmitt
skip Otto Wathnes sáluga ganga til
Austur- og Norðurlandsins allan veturinn, mönnum til stórgagns; þar við
bætist, að félagið, sem nú á skipin, er
áreiðanlegt, og að skipin halda prýðilega áætlun, að skipstjórar eru duglegir menn, sem eigi hræðast, þó þeir
sjái ishroða á leiðinní.
Hæstv. lh. hafði það á móti þessari
brtill., að það væru að eins tveir landsfjórðungar, sem hefðu gagn ef þessari
fjárveitingu. Þetta er að vísu satt, en
eg vil aftur á móti benda á það, að
það eru veittar 10,000 kr. til gufubáts-
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ferða fyrir Suðurlandi og Vesturlandi,
og hafa þó þessir fjórðungar öll hin
sörau not af skipum hins saraeinaða félags og hinir fjórðungarnir, og miklu
meiri, eins og kunnugt er.
Eg held
því að þessi fjárveiting komi ekki ójafnt niður á þessum tveimur fyrstnefndu fjórðungum.
I sambandi við þetta raál vil eg
minnast á brtill. frá h. þm. Vestm. (V.
G.), tl. 50 á atkv.skránni, um styrk til
Thor E. Tulinius til póstflutninga. Eg
gæti í sjálfu sér aðhylst þessa brtill.,
eti vil um leið taka það fram, að skip
þessa mannsmunduþykjaekkigóðné fljót
í förum og ferðáætlanir þeirra eigi allskostar áreiðanlegar, svo stórum meiri
ástæða virðist til að styrkja Wathnes
félag.
Viðvíkjandi brtill. frá h. þm. Húnv.
(B. S.) á 43. tl. á atkv.skránni um að
verja öllu þvf fé, sem ætlað er til akbrauta hvort árið, til flutningabrauta i
Húnavatnssýslu, þá virðist það æði
frekt.
Mér flnst vera nóg aö til þess
sé veitt t. a. m. ö’l þessi fjárupphæð
annað árið, þó það sé ekki einnig hitt
árið og að hann geti verið ánægður
með það, og það er að sjá svo á athugasemdum við frv. að til þess sé
einnig ætlast.
Eg get því eigi skilið
að h. þm. sé alvara með þessa brtill.
Umræöurnar eru orðnar svo langar,
að þær yrðu oflangar, ef allir h. þm.
ætluðu að tala um allar brtill. Eg vil
því eigi miunast á fleiri, en verð þó
að endingu að drepa á tl. 59, sem er
brtill. fjárlaganefndarinnar við 12. gr.
frv. D., um að aths. falli burt, þar sem
um ritsimann er að ræða.
Eg verð
eindregið að leggja á móti þessari br.
till., og eg get eigi séð betur, en að
hún sé að eins sett fram i þvi skyni
að girða fyrir það, að Norður- og Austurland komist i ritsimasamband við
útlönd. Það er óskiljanleg hreppapóli
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tik, sem komið hefir fram hjá ýmsum Það er hér eins og annarstaðar mikið
h. þm., óskiljanleg af því, að Suður- undir því komið, að umboðsvaldið hafl
land og höfudstaðurinn kemst alveg gott eftirlit sérstaklega stjórnarnefndin,
eins í samband við útlönd, þótt sæsím- og svo að ráðsmaðurinn sé hagsýnn og
inn sé lagður á land við Austurland. séður i kaupum fyrir spitalann og sörauEn hinsvegar er það víst, að Norður- leiðis það, að haiin hafl t. d. ekki ofog Austuriand kemst eigi í sambandið margt verkafólk.
Það var hér við
tyr en einhvern tima seint og sfðar framhald 1. umr. farið út i mörg einraeir, ef síroinn verður lagður hér á stök atriði t. d. at h. 2. þm. ísf. (Sk.
land. Eg hefi fulla ástæðu til að halda, Th.), en eg ætla mér ekki að fara út
aö þessi brtill. fjárlaganefndarinnar i þau atriði öll. Hann mintist meðal
verði feld, og það þvi frerour. sem það annars á veitingu ráðsmannsstarfans,
mun að eins vera meiri hluti uefndar
en það getur oft verið vandasamt fyrinnar sem heldur þessu fram.
ir landsstjórnina að skera úr f slikum
Þorldkur Guðmundssow. Það hefir tilfellum, ef margir sækja, hver hæfverið venja hér áður að lýsa ánægju astur sé. Hanu mintist lika á mjólksinni eða óánægju yfir gjörðum fjár- urkaupiu til spítalans, en eg verð nú
laganefndarinnar. Það er nú reyndar að segja fyrir mig, að mér er ölduogis
kannske þýðingarlftið. en má þó lika sama hvort mjólkin er keypt úr Viðey
gjöra á hverju stigi raálsins sem er. eða ekki, að eins að hun sé ekki of
Fyrir mitt leyti verð eg að álíta, að dýr, eða keypt dýrara en óumflýjanuefndin hafi farið mjög varlega i sak- legt er. Eg legg alls enga áherzlu á
irnar í flestu þar sem það er vitanlega hvaðan hún er keypt. en það hefir
oft mikill vandi úr að skera, hvað til flogið fyrir, að raenn hafi selt spítalangreina skuli taka og hverju hafna af um mjólk og fært hana þangað heim
þeim málaleitunum, sem til beuuar og ekki fengid uema 16 aura fyrir
Nefndin hefir meðal annars pottinn, aftur á móti hafi annar viðkorna.
minst á spítalann í Laugarnesi og get- skiftamaður spílalans fengið 18 aura
ið þess, að henni virtust tillögin til fyrir pottiun. Eg skal ekki segja um
hans nokkuð há, og verð eg að vera sönnur á þvi, en þetta hefir beyrst.
þvi samdóma, eftir því sem stendur Væri þetta nú satt, er það ekki gitt,
i stjórnarfrumvarpinu. En slíkt verð- því ferða eða flutningskostnað borgar
ur auðvitað að vera meira og rainna hér enginn sem mjólk kaupir. Það
ágizkun út í bláinn fyrir menn, sem er ekki neitt um það að segja, hvort
eru fjarverandi. og það eru líklega ráðsmaðurinn kaupir af tengdaföður
fáir þingmenn, sem hafa átt kost á að sínum eða ekki, að eins að allir sem
kynna sér þetta mál, nema hvað fjár- selja, fái jafna borgun. Þá hefir nefndlaganefndin hefir að sjálfsögðu kynt in minst á þessa stóru upphæð til eldisér það svo sem föng voru á, og feng- I viðarkaupa. Eg verð að taka það
ið allar þær upplýsingar, sem fyrir fram aftur, að mér finst sumt nokkuð
hendi voru, af þeirri stutiu reynslu hátt áætlað á stjórnart'ruravarpinu, en
sem fengin er síðan að spitalinn tók einkum er eg þó samdóma nefndinni
til starfa.
Það var þegar i upphafi um að þessi upphæð sé mjög há. Hæstv.
búist við því, aö stofnun þessi mundi landsh gat ýmsra útgjaldaliða og þar
verða dýr, en það er áríðandi, að hún á meðal þessa, og tók fram, að kol
ekkí verði dýrari en nauðsynlegt er. gætu verið mjög mismunandi dýr, en
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eg vil gjöra ráð fyrir, aö ráösmaðurinn
sé praktiskur, og ímynda mér, að hann
gæti fengið þau nokkru ódýrari á þann
hátt, að þau væru pöntuð í einu lagi,
og að skipið, sem flytti þau, legðistrétt
tramundan Laugarnesi.
Þá virðist mér líka útgjöldin til húsbúnaðar og áhalda nokkuð mikil. —
Fyrst voru þau upphaflega 1600 kr.,
og nú farið fram á 600 kr. í viðbót.
Eg hefði nú imyndað mér, að úr þvi
að það var svona dýrt upphaflega, þá
gæti maður búizt við, að það væri
þeim mun varanlegra, svo að ekki væri
ástæða til að ætla, að það gengi mikið
úr sér á svona stuttum tima.
Það er
að vísu ekki nema eðlilegt, að glervarningur gangi nokkuð úr sér, en að
viðhaldið þurfi að kosta svona raikið,
álít eg ekki sennilegt.
Starísfólk við spítalann ál't eg lika
nokkuð margt, og er áríðandi að þjónar úti við hafi nóg að starfa, þvi eg
gjöri ráð fyrir, að hjúkrunarfólk eða
þjónar innan húss hafi hver sin vissu
ákveðuu störf.
Mér þótti sömuleiðis nokkuð há áætlunin til hestafóðurs, en hæstv. landsh.
hefir skýrt það með því, að yfirhjúkrunarkonan sé ráðin með þeim skilmála, að hafa hestfóður, að nauðsynlegt
sé að hafa t. d. tvo vagnhesta i standi,
en eg skoða þá upphæð samt of háa,
þar sem margt má flytja sjóveg. —
Enn fremur þykir mér hin óvissu útgjöld nokkuð há og ýmsar aðrar upphæðir til spitalaus, en hæstv. landsb.
hefir gjört grein fyrir ýmsum föstum
gjoldum, sem séu innifalin í hinum óvissu útgjöldum, t. d. lóðargjaldi o. s.
frv., og skal eg því ekki fjölyrða um
það meira.
Þá er hér undir tölul. 46 á atkvæðaskránni, breyt.till. frá h. 1. þm. G.-K.
(Þ. Th.) um að veita styrk til sýsluvegar alt að 20,000 kr.
Þó eg sé í
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Gullbringu- og Kjósarsýslu, þá get eg
ekki verið með þessari fjárveitingu. —
Mér þætti sjálfsagt gaman að fara eftir
veginum, þegar hann væri kominn á,
einkum ef eg mætti verða h. 1. þingm.
G.-K. (Þ. Th.) samferða, því alt af er
hann skemtilegur, en þangað til get eg
ekki verið houum samferða.
En án
gamans, þá held eg að sýslunni verði
ofvaxið að leggja nú fram 10 þús. kr.,
og yrði þá sjálfsagt að taka nýtt lán
ofan á hin gömlu, svo að þó að þingið
vildi veita þetta fé, þá er varla gerandi
ráð fyrir, að sýslan gæti lagt sitt fram,
og ekki einu sinni, að hún fengi lánið.
Eg skal að vísu játa. það, að hér er
þörf á vegi, en þó er liklega víða
annarsstaðar brýnni þörf fyrir veg. —
Þessi vegur liggur nærri sjó, og sjórinn
er aðal-flutningabraut manna á þessu
svæði, og yrði vegurinn því aðallega
fyrir gangandi menn og nokkra riðandi
menn.
Svo hygg eg líka, að ekki
mundi búið með þessu, heldur þyrfti
þá meira fé til þess að leggja veginn
lengra suður eftir, t. d. suður undir
Vogastapa, og mun hann þá allur áætlaður að kosta um 80,000 krónur,
og svo kemur nú viðvarandi skattur
hér sem annarsstaðar, viðhaldið á veginum.
Það mælir raunar sumt með
þessari vegalagnigu, t. d. það, að það
veitti nokkra atvinnu, en bjargaði líklega ekki mikið til frambúðar.
Eg get því ekki verið með þessari
tillögu, enda þótt eg virði h. þm. G.K.
(Þ. Th) fyrir, að hafa komið frara með
hana.
Þá hefir meiri hluti fjárlaganefndarinnar lagt til, að athugasemdin við 12.
gr. D. falli burtu, og eg verð að vere
meiri hlutanum samdóma um, að veita
ekki þessa upphæð að svo stöddu. —
Eg efast að vísu ekki um, að fyrirtækið
í heild sinni sé landinu til gagns, en
kostnaðurinn vex mér i augum, og
i
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greiði eg þvi atkvæði með meiri hluta þótt neitt að þvi, að »dependera« af
nefndarinnar, enda þótt eg ekki mundi þeim dönsku, og því virðist ekki ástæða
vera þesau mótfaUinn, þegar eg sæi að til að þykja það fremur i þessu efni.
fyrirtækið væri svo langt á veg komið I Danmörku er það vanalega svo, að
að fyrirsjáanlegt væri, að það gengi kandidatar, sem verða aðstoðarlæknar
fram.
við spitala, fá 50 kr. á mánuði eða 600
Þórður Thoroddsen: Af þvi að eg kr. um árið og ókeypis húsnæði, og er
á hér fáeinar breyt.till., þá ætla eg að mikil eftirsókn eftir þessari stöðu, ekki
fara um þær fáeinum orðum.
Það er vegna launanna, heldur vegna þeirrar
þá fyrst undir tölul. 23. á atkvæða- æfingar, sem menn fá i slíkri stöðu.
skránni við breyt.till. nefndarinnar við- Þessir kandídatar hafa enga praxis. —
víkjandi styrk til Guðm. Hannessonar Mér virðist þvi launin hæfilega metin
Eg kannast fullkomlega við, að þvi fé 600 kr. eins og i Danmörku, og einker vel varið, sem að varið er i þessu um vegna þess, að aðstoðarlæknir við
augnamiði, og get að þvi leyti tekið spítala hér á landi mundi fá nokkra
undir með h. framsm. (J. J., þm. Eyf.) praxis, eins og tekið hefir verið fram,
og h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.), en eg get bæði á sjálfri Akvreyri, og eins mundi
ekki verið þeim samdóma, hvorki um hann ott fara ferðir fyrir héraðslæknþað princip, sem kerour fram i tillögum inn, sem hann þá fengi borgun fyrir.
þeirra, og heldur ekki um það, að upp- Eitt er það líka enn, sem mælir með
hæðin nauðsynlega þurfi að vera ann- i því. að launin séu ekki sett hærra, og
aðhvort 800 eða 1000 kr. Þegar þess það er, að eg hefi heyrt, að Guðmunder gætt, að hér er frrið fratn á nokkuð ur Hannesson taki borgun fyrir hverja
alveg nýtt, sem aldrei hefir koraið fyrir operation, sem hann gjörir, og eftir
áður, nefnilega, að launa aðstoðarlækni þeim fjölda af operationum, sem uppvið spitala, þá verður fyrst og frerast lýst er, að hann -hafi gjört, þá hlýtur
að gæta að því, hvaða eftirköst það það að vera talsvert fé, sem að hann
muni veita, og svo það, hvaða reglu þannig fær; (Klemens Jónsson: Gefur
fylgja skal. Nú eru ekki fleiri en 3 lika mörgum) af því mundi aðstoðarspitalar á landinu, en ekki er óliklegt, læknir lfka fá nokkuð.
Mér finst, að
að þeim fjölgi, og ef byrjað er á, að þingið ætti þegar i byrjun að taka þá
veita fé til aðstoðarlæknis við einn þeirra, reglu, að hafa laun slíkra aðstoðarlækna
þá er líklegt, að á endanum fari svo, ekki hærri en 600 kr. Líka finst mér,
að það þurfi að launa aðstoðarlækni að þingið eigi að taka annað princip í
við þá alla.
Það getur alt af komið þessu efni, sem sé, að veita að eins
fyrir, og kemur liklega oftast fyrir, að styrk úr landssjóði til svona aðstoðarspitalalæknirinn sé um leið héraðslækn- lækna, en heimta, að annaðhvort spiir, og héraðslæknar, sérstaklega i mann- talinn sjálfur eða hlutaðeigandi bæjarmörgum eða viðlendutn héruðum, geta félag léti hitt af hendi rakna.
Væri
ekki sint spitala svo í lagi fari án þá ekkert eðlilegra, en að sjúklingarnir
þess þá að vanrækja héraðsbúa. — sjálfir tækju þátt i þeim auka-kostnaði.
Þegar þvi að gáð er fram i timann, þá Væri nú tillagið, eins og hér er farið
er áriðandi, að launin séu ekki nú i fram á, 300 krónur, og væri sjúklingafýrstu sett óþarflega há, svo að lands- fjöldinn á spítalanum þannig, að spitalsjóði verði slíkt ekki óbærileg byrði í inn væri hér um bil hálfur alt árið,
framtfðinni. Okkur hefir hingað til ekki þá mundi nú daglegur kostnaður fyrir
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bverr aukast um 10 aura, en nú mun
hann, eftir því sem mér er kunnugast,
vera 1 kr. á dag.
Ef menn eru mér
samdóma um að taka upp þessa reglu,
þá skal eg ekki vera fastur á þvi, að
tillagið úr landssjóði skuli einmitt vera
ákveðið 300 kr., eg skyldi vera með
þvi, að það væri 400 kr. eða jafnvel
meira.
En aðal-tilgangur rainn með
þessari breytingartillögu var sá, að fá
að vita, hvort þingið ekki vildi aðhyllast þetta princip, sem liggur til grundvallar hér.
Það má engan veginn
skilja mig svo, sem eg vilji á nokkurn
hátt draga úr því, að Guðm. Hannessyni sé veittur svona lagaður fjárstyrkur, þvert á móti, eg álft hann þess vel
maklegan.
Það hefði kanske verið spursmál um,
hvort ekki hefði verið rétt, að veita
þenna styrk undir öðru formi, til þess
að gefa ekki öðrum spitölum undir fótinn; það hefði verið réttara, ef til vill,
t. d. að hækka þegjandi laun þesssa
læknis, sem sérstaka viöbót við hann,
sem þá félli burt, ef að hann færi frá
spitalanum.
Gæti hann þá ráðið sér
aðstoðarlækni, eöa gjört við það, hvað
sem hann vildi.
Þá á eg hér aðra breyt.till. undir
tölul. 32 á atkvæðaskrá, um styrk til
utanfarar héraðslækna. Þetta er, eins
og menn muna, gamall kunningi frá
siðasta þingi, og er eg þakklátur háttv.
framsögum. (J. J , þm. Eyf.) fyrir undirtektir hans. En það, sem að mér nú
gengur til að koma fram með þessa
brevt.till., er það, að nú er í Kaupraannahöfn stofnaðúr sérstakur kursus
fyrir héraðslækna og aðra lækna, sem
búnir eru nokkra stund að praktisera,
bæði til þess, að þeir getí rifjað upp
fyrir sér það sem þeir áður hafa lært,
og lika til þess að fræða þá um hinar
nýustu uppgötvanirnar i læknisfræðinni.
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Eg gat þess 1897, að svo væri það i
Noregi, og nú er einmitt saraa komið
á í Danmörku. Þar er veittur styrkur
af rikisþinginu til þess að héraðslæknar utan af landinu geti notað þennan
sérstaka kursus. Eg vildi að slíkt gæti
einnig koraizt hér á, og álft talsverða
bót, þó ekki færi nema einn læknir á
ári, og eg er viss um, að sá styrkur
yrði notaður. Mætti líka tryggja sér
þaö, að styrkur þessi væri notaður á
tilætlaðan hátt, með þvi, t. d. að viðkomandi læknir íengi yottorð um, að
hann hefði notað þennan kursus, og
sem hann skyldi svo afhenda landsstjórninni. Ef álitið er nauðsynlegt að
styrkja ýmsa iðnaðarmenn til utanfarar,
t. d. trésmiði og járnsraiði, hvi skyldi
þá þörfin vera siður fyrir mannasraiði.
Hæstv. landsh. sagði, að læknafæðin
væri svo raikil, að ekki raundi auðvelt
fyrir héraðslækninn, að fá mann i sinn
stað, svo að vandræði gætu orðið úr,
en eg get nú talað dálitið af reynslu í
því efni, þar sem eg hefi nú setið á 3
þingum og dvalið 1 vetur erlendis, og
er svo langt frá, að eg hafi komist í
vandræði með að fá hæfan mann að
gegna embættinu í minn stað, að nú
siðast buðust mér 3; eru þau ummæli
naumast á rökum bygð. Ef héraðið er
gott og líkindi fyrir góða praxis, þá
sækjast kandídatar eftir að komast i
þau.
Þá er það enn ein till. sem eg á hér
undir tölul. 46 á atkvæðaskrá, og fekk
hún ekki mikinn byr hjá hæstv. landsh.
og heldur ekki hjá h. 2. þingra. Árn.
(Þorl. G.). Mál þetta hefir verið til
meðferðar í sýslunefnd Kjósar- og Gullbringusýslu; eg man ekki nákvæmlega
hvort hinn háttv. 2. þm. Árn. (Þorl. G.),
sem er sýslunefndarmaður, var mjög
raóthverfur þvi, þegar það var til umræðu, en mig rninnir þó, að hann hafi
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ekki verið það, og undrar mig þvi, hve
illa hann tekur í það nú.
Það liggja
sérstök drög til þess, að beiðni þessi
er framkomin.
Það hefir áður verið
tekið fram hér í deildinni, að sumir
hreppar þessarar sýslu væru illa staddir, og það er satt. Tiðarfarið er þar
mjög ískyggilegt, og það hefir enda
til sýslunefndarinnar komið fram beiðni
um hallærislán úr ekki færri en 4
hreppum sýslunnar.
Sýslunefndin sér
sér ekki fært að hjálpa, og því var það,
að hún leitaði til þingsins um hjálp. —
Lággur hér fraromi á lestrarsalnum
beiðni frá sýslunefndinni um stvrk, og
virðist raér að hér sé farin rétt leið,
því það er áiit manna, að ógæfa þessara hreppa stafi að miklu leyti af yfirgangi botnverpinga, og hefir fiski afli
brugðist i ýmsum héruðum sýslunnar
af þeim orsökum.
Þessi styrkbeiðni
sýslunefndarinnar er i raun og veru
ekkert annað en það, að hún fer f'ram
á, að fá einhvern litinn hluta af sektum
þeiro, er runnið hafa i landssjóð frá
botnverpinguni. Og þó að h. fjárlaganefnd ekki sæi sér fært að taka þessa
beiðni til greina, þá var þó ætlun sýslunefndarinnar, að þingið mundi varla
svo harðbrjósta, að neita algjörlega um
allan styrk, þar sem landssjóður hefir
fengið alla þessa — eg held það sé óhætt að kalla það — blóðpeninga. —
En þó nú að þingið sjái sér ekki fært
að veita svona lagaðan styrk, virðist
mér ekki nema sanngjarnt, að þessum
hreppum yrði einhver viðurkenning
sýnd og sýslunefndinni veittur einhver
lítill styrkur, sem hún verði á hinn
bezta hátt til þess að bæta úr bágindum manna, og eg hefi nú farið fram á,
að þessi styrkur sé veittur sýslunni til
vegalagningar, svo að hinir verst stöddu
hreppar sýslunnar gætu fengið atvinnu
Alþ.tlð. B. 1899.
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á þann hátt, úr því að fiskiveiðarnar
hafa svona farið.
H. 2. þm. Árn. (Þorl. 6.) sagði, að
þörfin mundi ekki svo brýn að fá veg
í sýslunni, en eg verð að vera þar á
annari skoðun, þvi það er bæði þörf á
vegi og þörf á atvinnu. Að sýslunefndin líka hafi verið á annari skoðun en
hinn háttvirti þingmaður, bendir það,
að samþykt hefir verið af henni, að
biðja um styrk til þessa vegar, og hún
hetír gengist fyrir þvi, að vegfræðingur hetír verið fenginn til þess að skoða
vegarstæðið og gjöra áætlun um kostnað við veg á þessu svæði.
Eftir þessári áætlun mun vegur suður
fyrir Vogastapa kosta um 80,000 kr.
Sýslunefndin sá sér auðvitað ekki fært
að taka allan þann veg fyrir, og réð
því af að taka einhverja verstu kaflana og fullgjöra þá. Var ætlun hennar að taka 10,000 kr. lán til þessa, og
hefir hún nú fengið samþykki amtsráðsins
til þess.
Eg get ekki verið hæstv. landsh.
samdóma um, að sýsluvegasjóðurinn sé
hvorki fær um að taka né geti fengið
10.000 kr. lán, þvi eg veit, að hann er
bæði fær um það, og getur fengið það.
Eg verð þvi að álita hættulaust þess
vegna að greiða atkvæði með þessari
tillögu.
Frá öðru sjónarmiði álít eg lika gott,
að þessi liður sé samþyktur; það er frá
sjónarmiði sparnaðarmanna, því að yrði
hann samþyktur, þá yrði tekjuhallinu
þeira mun meiri, og eins og vér vitum
kemur það sér oft vel fyrir sparnaðarmennina að geta vitnað í mikinn tekjuhalla. Mér finst þvf, að allir sparnaðmenn ættu að vera tillögu þessari fylgjandi. Eg er ekki fastur á þvi að upphæðin, sem veitt sé, sé einmitt 20000
kr., og því er tillagan einmitt orðuð
23 (7. sept.).
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svo: alt að 20000 kr., og eg mundi
ekki taka það nærri mér, þótt uppbæðin væri tiltekin töluvert lægri, en eg
vil fastlega óska að eitthvað sé styrkt
þessi sýsla.
Það eru þá ekki fleiri breyt.till í
þessum kafla, sem mér heyra til, og
skal eg ekki vera margorður um aðrar
breyt.till. Þó verð eg að minnast á
26. og 29. töluliðina á atkvæðaskránni.
26. töluliður er breyt.till. frá h. 2. þm.
G.-K. (J. Þ.), og fer fram á það að
hækka launin handa starfsmönuura við
holdsveikrapítalann úr 4840 kr. upp i
4940 kr. Það heflr verið tekið fram,
að meiningin með þessu væri sú, að
launyfirhjúkrunarkouunnar væru hækkuð úr 500 kr. upp í 600 kr. á ári. Eg
skal taka það upp, sem h. 2. þm. Eyf.
(J. J.) sagði, að laun yfirhjúkrunarkonunnar voru á seinasta þingi ákveðin
500 kr., beinllnis eftir tillögu dr. Beyér3.
Eins og kunnugt er, voru yfirhjúkrunarkonunni í áætlun Guðmundar læknis
Björnssonar ætlaðar 300 kr. í árslaun,
og ráðskonunni 200 kr. Dr. Beyerfann
að þessu, og þótti launin of lág, sér.
staklega laun yfirhjúkrunarkonunnar,
sem Oddfellowar höfðu áskilið sér að
mega ráða. Eftir tilmælum hans voru
laun hennar sett 500 kr., og var þá
ekki minst á hestfóður, svo að eg verð
að álita, að hver, sem veitt heflr þetta
hestfóður, hafl verið óheimildarmaður
að því. Nokkuð svipað keraur fram
við 29. töluliðinn. Hæstv. landsh. kvað
borgað vera lóðargjald til Reykjavikurbæjar um 160 kr. á ári. Eg þori að
fullyrða að bæði á undan þingi og þegar verið var að ræða um, hvar velja
skyldi stað handa holdsveikraspitalanura, og eins undir umræðunum um spitalaraálið á þingi, kom það ótvirætt
fram, að Reykjavikurbær ætlaði með
fullu og öllu að gefa lóð undir spítalann, og vist hafa þá flestir aðrir en ef
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til vill bæjarstjórn Reykjavíkur búist
við, að hann mundi afhenda lóð þessa
kvaðalaust. Þetta er ef til vili ekki til
skriflegt, en heyrt hefi eg þess getið,
að það hafi komið fram á fundum bæjarstjórnarinnar, að hún ætlaði sér að
veita ókeypis lóð undir spítalann, svo
sem í þóknunarskyni fyrirþað,að Reykjavikurbær fekk að hafa spitalann svo
nærri sér, og þannig njóta hagnaðarins
af viðskiftum við stofnun þessa, og satt
að segja held eg að sá hagnaður sé
svo mikill, að bærinn hefði vel getað
staðið sig við að gefa lóðargjaldið eftir.
Það undraði mig því stórum að heyra,
að hann heimtaði 160 kr. á ári í gjald
af spítalalóðinni.
Skal eg svo ekki
tefja tímann leugur nú, þar sem eg
býst við að h. þm. Dal. (J. P.) muni
gjöra grein fyrir þeim breyt.till., sem
við flytjum sameiginlega.
Einar Jónsson: Eg á hér viðauka
till. undir 37. tölulið á atkvæðaskránni.
Hún fer fram á það, að veittar séu
1000 kr. hvort árið á fjárhagstímabilinu til »0. Wathnes Axvingers Aktieselskab« fyrir póstflutning milli hafna á
Islandi, og milli Islands og annara
landa. Vil eg nú fara fáum orðum um
þessa tillögu.
Þegar litið er á póstferðir yfir höfuð
hingað til lands, kemur það brátt i ljós,
að langflestar af póstgufuskipaferðunum eru beina leið hingað til
Reykjavikur. Nu í ár eru 10 af þeim
18 póstskipsferðum, sem hið sameinaða
gufskipafélag hefir tekið að sér að
halda uppi, farnar beina leið frá Kaupmannahöfn til Reykjavikur.
Af þessum 10 ferðum er svo 5 haldið áfram
vestur til Isafjarðar, svo að svæðið frá
Reykjavík til ísafjarðar hefir 5 tiltölulega beinar ferðir frá útlandinu kostaðar af landsfé fram yfir aðra staði hér
á landi, utan Reykjavikur, en auk þessara 5 ferða, sem Reykjvík nýtur líka,
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hefir hún 5 beinar ferðir frá útlöndum
kostaðar af opinberu fé fram yfir alla
aðra staði hér á landi. Vitaskuld hefir þó alt landið einnig gagn af þessum
ferðum, að því leyti sem þær standa f
sambandi við póstferðir á landi. En
Norður- og Austurland hefir þó ekki
bein not nema af hinum 8 póstskipsferðum, sem þangað ganga frá útlöndum og jafnframt umhverfis land. Þó
vona eg að menn hljóti svo á að Kta,
að það sé sanngjarnt, að ferðir frá .útiöndum séu kostaðar af landsfé oftar
en 8 sinnum á ári til Norður- og Austurlandsins, fyrst þær eru trygðar 18
til Suður- og Vesturlandsins með fjárveitingu af landsfé.
Eins og kunnugt er, var það Otto
Wathne, sem fyrstur kom á föstum
gufuskipaferðum milli Noregs og Austurog Norðurlands, og hafa þær reynst mjög
hentugar og þarfar fyrir þá landshluta.
Sér í lagi er það miög hagkværat fyrir
kaupmennina að geta fengið vörur sínar smátt og smátt, en þurfa ekki að
liggja með hálfsárs vörubirgðir eða
meira; það hlýtur að gjöra vörurnar
ódýrari fyrir landsmenn, og þar að
auki er hagur að hinum greiðu samgöngum fyrir landsmenn að mörgu
öðru leyti.
Otto Wathne hélt ferðum þessum
fyrst uppi án nokkurs opinbers styrks,
en þá voru þær ekki jafnan bundnar
við fasta áætlun, því að hann gaf sig
meira við að nota skipin í sinar eigin
þarfir; eigi að siður var raikið gagn »ð
þeim fyrir aðra. Síðan félag erfingja
hans, sem nú heldur þeim uppi, tók
þær að sér, hafa þær verið áreiðanlegar og fylgt fastri áætlun.
Þó leiðir
það af sjálfu sér, að á meðan hið opinbera styrkir þær ekki, þá er eigi
hægt að binda skip þess við að koma
á ákveðna staði hér á landi, þar sem
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aftur á móti væri hægt að ráða nokkru
um það, ef því væri veittur styrkur úr
landssjóði, og eg hefi einmitt bundið
tillögu mína þvi skilyrði að skipin hafi
ekki færri viðkomustaði hér á landi en
þetta ár. Hér við land ganga skip félagsins milli Seyðisfjarðar og Akureyrar, og koma við á ýmsum stöðum þar
á milli, og tengja þannig helztu verzlunarstaði á Norður- og Austurlandi
saman sín á milli, og koma þeim i
beint samband við útlönd. Ferðirnar
eru 12 ári eða hér um bil ein á mánuði hverjum; byrja þær í janúar, og
enda ekki fyr en í desember. Telja
menn þar um slóðir ferðir þessar hinar beztu fyrir héruðin.
Eins og aðalpóstleið skipa hins sameinaða gufuskipafélags er frá útlöndum
til Reykjavikur og þaðan til Isafjarðar,
eins hefir hér myndast ný lína frá útlöndum til Seyðisfjarðar og þaðan til
Akureyrar með viðkomustöðum á helztu
höfnum á Norður- og Austurlandi, og
þetta verðnr að álita mjög heppilegt.
Það mælir því mikið með að hún sé
styrkt af opinberu fé, og upphæð sú,
sem hér er farið fram á, er mjög lítil
í samanburði við gagnið af skipaferðunum.
Hæstv. landsh. hafði það á móti
breyt.till., að hún væri orðuð svo, að
styrkinn ætti að veita til þess að halda
uppi ferðum milli hafna á Islandi og
milli íslands og útlanda, og lét sera
hann vildi láta miða hann við Norðurog Austurland eitt. Eg væri i sjálfu
sér ekki á raóti að tillagan væri þannið orðuð. En þó erefasamt, hvort ráðlegt er að gjöra það, því að ekki er
óhugsandi að hægt væri að fá einhverja af ferðunum sunnan um land
og til Reykjavíkur, og býst eg helzt
við að Sunnlendingar hefðu ekkert á
móti að fá skip t. d. um hávetur frá
23*
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Noregi með viðkomustað á Austurlandi.
Eg vildi því óska, að h. deild fyndi á8tæðu til að gefa viðaukatill. minni at
kvæði sitt.
Að visu fær félag þetta styrk frá
Noregi, 5000 kr. á ári, til þess að
halda uppi ferðum milli Noregs og Islands. En umsækjendur kvarta um að
ferðirnar borgi sig ekki sem bezt, og
því leitar það styrks hjá alþingi. Það
ætti og sízt að letja ossað veita styrk
inn, að hér er verið að ræða um að
halda áfram verki þvi, sem Otto Wathne
hóf. Það játa vist flestir íslendingar,
hvflika þýðingu sá maður hefir haft
fyrir Island bæði að þvi er samgöngur
snertir og fleira. Hans dugnaði og
djarfleik er það vafalaust ekki litið að
þakka, hvað gufuskip hins sameinaða
gufuskipafélags eru orðin djarfari að
fara umhverfls land hér seint á haustum og siðari hluta vetrar; hann ruddi
brautina og sýndi hvað fært væri. Að
öðru leyti mun eg ekki fara út i einstakar breyt.till., en sýna að eins með
atkvæði mfnu, hvernig eg ift á þær
hverja um sig.
Þórður Guðmundgfton : Eg þarf ekki
að tefja raikið umræður um þenna kafla
fjárlaganna, því að eg á ekki nema
eina breyt.till. við hann, en að ganga
í gegnurn allar breyt.till. annara h. þm.
dettur mér ekki í hug, en raun sýna
með atkvæðagreiðslu minni, hvernig eg
lít á þær.
Eg er mjög ánægður með breyt.till.
h. fjárlaganefndar um það, að koma á
póstvagnaferðum úr Reykjavík austur
í Rangárvallasýslu, og að veittar séu
600 kr. til þess á ári. Það er sannarlega orð í tima talað, og ekki vanþörf
að bæta úr hinum strjálu sarogöngum
þangað austur, og vegur að öðru leyti
orðinn svo góður, að hægt er að nota
vagnferðir þangað og létta þannig und-
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ir með héruðunum. Núsem stendur má
segja að póstgöngur austur i sveitir hér
í Árnes- og Rangárvallasýslum séu alt
annað en i góðu lagi, þar sem blöð og
póstsendingar berast ekki nema einu
sinni i mánuði f héruð þau, sem næst
liggja Reykjavík, og það um sumartfmann.
Það hefir réttiiega verið tekið fram
af hæstv. landsh. og h. 1 þm. Rangv.
(Sighv. Á ), að það væri ekki nema til
óhagræðis að ákveða endastöðina fyrir
austan, þar sem nefndin hefir gjört
það, og eg mun gjöra það, sem í mfnu
valdi stendur, til að fá þessu breytt til
3. umr., og sömuleiðis því, að sem
hagkværnastir samningar komist á við
mann þann, sem tekur að sér póstflutningana.
Þá skal eg leyfa mér að minnast á
brtl. á þgskj. 220, þar sera eg og samþingismaður minn (Sighv. Á) fórum fram á
að styrkurinn til gufubátsferða f Sunnlendingafjórðungi sé hækkaður úr 7500
kr. upp í 7700 kr. og að þessari 200
kr. hækkun væri varið til að bæta
gufuskipaferðirnar með suðurströnd
landsins. Mér heyrðist á hæstv. lh.
að hann væri ekki vel meðmæltur tillögu þessari, af þvi að hann áleit að
fjárveiting þessi gæti að litlum notum
komið fyrir Rangárvallasýslu. En eins
og h. samþingismaður rainn (Sighv. Á.)
tók fram, þá er reynslan sfðan 1892
búin að sýna það, að ferðir þær, sem
vér förum fram á, geta vel þrifist; það
var rétt hjá hæstv. lh. að Rangárvallasýsla getur ekki haft góð not af gufubát, sem gengur trá Reykjavik, þvf að
það er ekki hægt fyrir hann að sæta
tækifæri til þess að koma á þá staði,
sem við förum fram á að gufubáturinn
komi á. En aftur á móti er gufubáturinn Oddur, sem er á Eyrarbakka,
mjög vel settur til að sæta tækifærinu
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austur raeð söndunum, þegar sjór og
veður leyfir, enda hafa honura hepnast
vel ferðir sinar austur á bóginn.
Afleiðingin af þvi, hve sérstaklega
stendur hér á, er sú, að vér Rangvellingar höíum sára litið gagn haft af
hinum miklu strandferðum siðasta ár.
Eg vona þvi, að allir h. þm. verði með
þvi að veita þennan litla styrk, sem vér
fðrum fram á, þvi að einar 200 kr. er
ekki mikið framlag til Rangárvallasýslu,
sem ekki hefir neinn beinan hag af
þeim 50— 60000 kr., sem veittar eru til
gufuskipaferðanna.
Þeir staðir, sem gufubátnum er ætlað koma á, sérstaklega Hallgeirsey,
eru vist ekki að mun óaðgengilegri en
t. d. Vfk i Mýrdal, og vitum vér að
þangað er þó bæði Reykjavikinni og
og Hólum ætlað að koma.
Þá skal eg minnast fám orðum á
57. töluliðinn, sem fer fram á að 5000
kr. séu veittar til að bæta innsigling
og skipaiægi á Stokkseyri. Eins og
mönnum er kunnugt, hefir legið fyrir
þinginu bænarskrá um að veita alt að
10000 kr. til fyrirtækis þessa, og er sú
bænarskrá bygð á áliti manns þess,
sem skoðaði hafnarstæðið. Eg skal nú
að vfsu ekki leggja dóm á, hversu fær
sá maður hafi verið til að rannsaka
raálið, því að vitanlega er það ekki
hans fag að rannsaka hafnir og lendingar, hann er ekki hafnaingeniör. En
af þvi að hann að öðru leyti er þó
talinn fær maður og varfærinn, þá
mun ekki vera mikil ástæða lil að
rengja skýrslu hans.
Eg álit það þó miður heppilegt, ef
þhigið skyldi ekki vilja veita meira en
5000 kr. til fyrirtækisins, þvi að það
er svo hætt við, eins og hæstv. lh. tók
fram, aö annaðhvort verði alls eigi
ráðist i verkið eða það þá svo af hendi
leyst, að það fullnægi ekki þeim skilyrðum, sem fjárveitingin er bundin við.

|
í
j
í

362

Þvl hættara er við þessu, sem það má
telja víst, að höfnin geti ekki fengið
nauðsynlegar umbætur fyrir 10000 kr.
Erlendur Zakariasson gjörir ráð fyrir
að ekki muni veita af 15000 kr. til
umbótanna og er hætt við að sú áætlun sé ekki of há.
Það dylst vfst engum, hve áriðandi
er að bæta höfnina á þessum stað, þvl
á meðan höfnin er ekki betri en nú
er hún, þá má heita að alt Suðurlandsundirlendið sé útilokað frá samgöngum
á sjó, þar sem engin trvgg höfn fyrir
gufuskip er til á þvi svæði.
Þrátt fyrir það að mér pykir upphæðin nokkuð lág, mun eg þó greiða
atkvæði með henni, því að eg vona,
að ef hún hrekkur ekki, þámuninæsta
þing veita það, sem á vantar.
Skal eg svo ekki tefja tímann með
lengra ræðuhaldi, en eftirlæt öðrum
orðið.
Jón Þórarinsson: Eg hefi leyft n ér
að koma fram með tvær brtill., sem
snerta holdsveikisspitalann.
Báðar
þessar brtill eru við 11. gr. og standa
í nánu sambandi hvor við aðra. Fyrri
brtill., sem er tölul. 26 á atkv.skr., fer
fram á að hækka lauii hjúkrunarkonu
spltalans um 100 kr., en hín, sem er
tölnl. 28, fer fram á að lækka 11. gr.
6. n úr 430 kr. niður í 300 kr., eða raeð
öðrum orðum, að hækka laun hjúkrunarkonunnar um 100 kr. í staðinn fyrir það hestfóður, sem hún nú hefir
heimting á að fá.
Sumir hinna h. þm., sem minst hafa
á þessar brtill., hafa ekki tekið sérlega
náðuglega á móti þeim. Þeir hafahaldið því fram, að þetta hestfóður væri
veitt af stjórninni f heimildarleysi, en
eg held að þetta sé bygt á misskilningi eða gálevsi hjá h. þm. Dr. Beyer
hafði áskilið sér fyrir liönd Oddfellowa
að ráða hjúkrunarkonu til spitalans, og
bann kemur svo til stjórnar heldsveik-
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is§pítalans og segir henni, að hann hafi . þessara gjalda finst mér ekki ná neinni
lofað þessari konu, auk launanna, hest- átt.
fóðri, og að þetta loforð sitt verði að
Aðrar brtill. en þessar, sem eg hefi
standa. Þegar stúlkan er ráðin með þess- minst á, á eg ekki, en eg vildi með
um kjörum, þá fæ eg ekki séð, hvern- nokkrum orðum minnast á 18. lið á
ig við ættum að geta svift hana þess- brtill. nefndarinnar, um að veita styrk,
um rétti, og mér finst við ekki hafa alt að 500 kr.,til að gefa út nýja ljósmeiri heimild til að svifta hana hest- móðurfræði. I urasókninni um þennan
fóðrinu heldur en að færa niður þessi styrk er það tekið fram, að bókin muni
500 kr. laun, sem hún er ráðin upp á- ekki fást prentuð fyrir minna en 500
Nú hefir hún aftur á móti sjálf óskað kr., og að enginn bóksali vilji taka
að þessu hestfóðri verði breytt í pen- hana að sér fyrir lægra gjald, af þvi
ingaupphæð, og mat eg þá hestsfóðrið að svo fá eintök muni seljast af henni.
á 100 kr. og finst það hæfilega metið. Þetta eitt hefir nefndin athugað, en aftur
Eg verð að álíta, að það sé langrétt- á móti ekki tekið minsta tillit til þess, að
ast fyrir deildina að ganga að þessari nokkur þyrfti að skrifa bókina, og hún
br.till. minni, því eg er á þeirri skoð
getur alveg eins vel tekið þennan tölul.
un að hjúkrunarkonan hafi fulla lög- aftur, því það er tæplega hugsandi
beimild til að heimta þetta hestfóður að bæði ritun bókarinnar og prófarkaog mundi fá dóm fyrir þvi, ef til þess lestur fáist fyrir ekki neitt. Sem sagt,
kæmi. Verði breyttill. ekki samþykt, ef nefndin álitur að nauðsynlegt sé, að
heimtar hún blátt áfram hey og hafra bókin sé gefin út, þá ætti hún að
fyrir 100—130 kr., og kemur þvi svo gera mögulegt að því yrði komið í
i peninga, úr því hún kærir sig ekki verk.
ura að halda hest.
Þá verð eg að minnast á tölul. 59,
Þá skal eg minnast nokkrum orðum á um lagning sæsimans til Islands. Mig
aðra brtill., sem eg á og er við sömu furðar stórlega á þvi, á hve miklu
gr., nfl. að i stað 1500 kr. i 11. gr. 6. hundavaði menn hafa hlaupið yfirjafno komi 500 kr. Effír þeim upplýsing- þýðingarmikið mál. Mér finst það eiga
um, sem hæstv. landsh. gaf, þá skal að koma skýrt fram hér í deildinni,
eg játa, að þessi upphæð, 500 kr., kann hvort þingið vilji leggja út í þann kostnað vera í lægra lagi. Eg hafði gert að, sem það hefir í för með sér, að
ráð fyrir þessum opinberum gjöldum, leggja sæsimann á land á Austurlandi
er á spitalanum lægju:
og þaðan yfir land alt hingað til ReykjaBrunabótagjald . . 330 kr.
víkur.
Kirkjugjöld
. . .
65 kr. og
Eg hefi ekki verið mjög ragur til að
Sótaragjald
. . .
75 kr.
greiða atkv. með fjárframlögum til samÞessi gjöld til samans verða þó ekki göngubóta, en eg verð að segja, að eg
meir en 470 kr ; en hér við bætist svo hélt ekki, þegar eg á sfðasta þingi
eftir upplýsingum hæstv. landsh. lóðar- greiddi atkv. með þessu 35000 kr. tilgjald 161 kr., sem eg hafði ekki hug- lagi, að afleiðingarnar yrðu þessar. Eg
mynd um, þvi eg hélt að Reykjavíkur- hafði hugsað mér, að afleiðingin af
bær hefði gefið spítalanum lóðina skil- þessu 35000 kr. fjárframlagi þingsins
yrðislaust. Eg er fús á að hækka þess- væri það, að sæsiminn yrði lagður hingar 500 kr. nokkuð við 3. umr., t. d. að til Reykjavíkur og að á frekara tiluppí 700 kr., en að veita 1500 kr. til lagi þyrfti ekki að halda.
Eg vil nú
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ekki segja fyrirfram, að eg yröi mótfallinn öllu frekara fjárframlagi eo þessum 35000 kr., en eg vil, aö sýnt sé
fram á, hve mikið fé þurfi að öllu samanlögðu til sæsímans, þvf það verð eg
að segja, að þótt góðar samgöngur séu
mikilsverðar, þá geta þær þó orðiðsvo
dýrar, að ekki sé tilvinnandi að keppa
eftir þeim, og svo dýr getur sa'siminn
orðið, að eg kjósi heldur að vera án
hans, og greiði atkv. á móti öllum fjárstyrk til hans yfir höfuð.
Eg hafði búist við því, að h. þm.
Vestm. (V. G.) hefði þegar á þessu
stigi verið búinn að skýra þetta mál
fyrir þingd., en eg býst við þvi, að
hann muni gera það, og ætla því að
bíða átekta, og heyra hvað þm. hefir
að fræða okkur um.
Jens Pálsson: Eg vildi með fáum orðum minnast á þær ástæður, er knúðu
mig til að koma fram með þær breyt,till., sem nafn mitt stendur við.
Fyrsta breyt.till. er á þingskj. 254,
þar sem farið er fram á, að fjárveitingin til þjóðvega fyrra árið sé færð upp
um 10,000 eða úr 50,000 upp í 60,000
kr. Það, sem knúði mig og h. meöflutningsm. minn til að koma fram með
þessa breyt.till., er þörfiu á þolanlega
góðum vegi frá flutningabrautinni, sem
liggur yfir Elliðaárnar, austur hjá Árbæ i Mosfellssveit og upp að Leirvogsárbrú. Spölurinn frá flutningabrautii.ni
hjá Árbæ, upp að Leirvogsánum, er
4000 faðmar á lengd.
Vegur sá, er
hér ræðir um, er mjög fjölfariun; hann
er alfáravegur að og frá höfuðstað
landsins, fyrir Kjósarsýslu, Borgarfjörð
og Vesturland alt; auk þess er hann
aðalpóstvegur bæði fyrir norðan og vestanpóst, og þó hann sé reiðfær á sumrum, þá eru sumir kaflar hans svo niðurgrafnir, að hann verður með öllu ófær um vetrartíma. Auk þess aðþetta
er aðalpóstvegur, þá liggur þessi vegur

366

að ullarvélunum á Álafossi, og finst
mér það eiga að hafa nokkur áhrif á
þetta mál. Aðflutningar allir að vélunum verða að vera eftir þessum vegi.
Þessi innlendi ullarvélavísir virðist eiga
framtíð fyrir sér; sá maður, sem fyrst
setti vélarnar á stofn, hefir með höndum að bæta við þær betri og frekari
verkfærum, svo sem þófvél og fleiri
vélum, sem útheimtast til þess, að búnir verði til vel unnir dúkar.
Verði
þessu framgengt, sem öll von er á að
takist, þá er þar meö komin upp, að
visu í smáum stýl, en þó regluleg
klæðaverksmiðja, og til þess að hún
geti þrifist, er nauðsynlegt að bærilegur vegur sé til og frá henni, vegur,
sem ekki einungis sé fær fyrir hesta,
heldur einnig fyrir vagna, og sé sleðafær á vetrum.
Hæstv. landsb. sagðist ekki vera mótfallinn þvi, að fjárveiting til þjóðvega
hækki um 10,000 kr. fyrra árið, en ráðgjörði að verja eða bjóst við að þörf
yrði á að verja því fé til vegagjörða í
Mýrasýslu, en eg held ekki að sú fyrirhugaða vegagjörð þurfl þessa fjár, því
að i ástæðum stjórnarinnar viö fjárl,frumv. er tekið fram, að nokkuð afþví
fé, sem þar er ætlað til vegagjörðar,
eigi að verja til vega í Mýrasýslu, og
þar sem stjórnin þannig hefir tekið tillit til þeirra vega, þá nugsa eg ekki
þörf á að taka frekar tillit til þeirra,
og að þessar 10,000 kr. geti gengið óskertar til vegagjörðarinnar i Mosfellssveit. Eins og eg tók fram áðan, þá
hefir vegurinn frá flutningabrautinni
við Árbæ og upp að Leirvogsá verið
mældur, og varð 4000 faðmar. í sókninni um fjárveiting þessa, sem liggur
hér frammi á lestrarstofunni, er tekið
fram, að vegurinn hafi verið raældur
og áætlun gjörð um kostnaðinn, hvorttveggja með leyfl landsh. á kostnað
landssjóðs. Hækkunin, sem breyt.till.
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okkar flutnm. fer frara á, er ekki fullkomlega eins bá eins og áætlunin, en
eg held þó, að vel megi hlita við hana,
að niinsta kosti má komast langt með
henni. Eg vona að h. þingd. sé það
ljóst, að þetta verður að gerast áður
langt liður frá. Og vilji menn alvarlega, að ullarvélarnar þróist og flutn
ingarnir þar af leiðandi til og frá vélunum aukist, þá verða menn og að
stuðia að því, að gjöra þessa leið greiðfæra sem fyrst
Hin breyt.till., sem mér kernur við,
er við 52. tölul. Eins og kunnugt er,
þá var á síðustu fjárlögum veittur
styrkur til gufubátsferða á Breiðafirði,
að upphæð 2500 kr., og þegar upphæðin var ákveðin, þá var haft fyrir aug
um, að Faxaflóabáturinn »Reykjavík«
gæti haft þessar ferðir á hendi og i
athugasemd við styrkveitinguna var
það leyft að sameina báða styrkina til
Breiðafjarðar og Faxaflóa.
Reynslan
er nú búin að sýna það, að Breiðfirðingum verður það ekki að gagni að vera
i samlögum við Faxaflóa, og af þeirri
ástæðu var það tekið fram á þingmálafundi i Dalasýslu, að fundurinn óskaði
ekki að styrkurinn yrði veittur eins
eftirleiðis, af því að hann ekki kæmi
að liði þannig notaður.
Gufubáturinn
»Reykjavik« hefði farið einar tvær ferðir á sumri vestur, og við það væri ekki
mikið unnið. Eins og mönnum er kunnugt, er þörf á að bæta saragöngur á sjó
á Breiðafirði; staðhættirnir benda á, að
þær þyrftu að vera miklu betri. í kringum fjörðinn er mikil bygð, og sjálfur
Qörðurinn er fullur af eyjum, semflest
ar eru bygðar.
Gufuskipið »Skálholt«
kernur að vísu við á Breiðafirði, en
vegna þess, að þessi flói er gallagripur að því leyti, að þar eru ekki alstaðar góðar leiðir fyrir stór og djúpskreið
skip, sem og að hann befir ekki alstaðar verið mældur upp, þá er afleið-
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inginsú,að >Skálholt< kemur þar ekki við
nema á örfáum stöðum, og það sjaldan.
Það var því ósk þiugmálafundarins, að
þingið komi því til leiðar hjá stjórninni, að hún reyndi að fá hið sameinaða gufuskipafélag til þess að láta
>Skálholt« koma oftar við á Hvaramsflrðj
og Skarðsstöð heldur en áður, og auk
þess á eina höfn, sem nýlega hefir verið löggilt, nefnilega Salthólmavik, en ef
ekki tækist að fjölga ferðunum til
muna á þennan hátt, þá að fenginn
yrði sérstakur grunnskreiður bátur til
milliferða á Breiðaflóa, og vildi fundurinn þá helzt, að þingið sneri sér i því
efni til bins sameinaða gufuskipafélags.
En þar eð enginn maður er hér af
hendi gufuskipafél., sem hægt sé að
semja við um slfkt, þá getur þetta ekki
tekist á þann hátt, er þingmálafundur
Dalamanna fór fram á. Aftur á móti
hefi eg nýlega átt tal við Christiansen
skipstjóra á Lauru um þetta málefni, og
tjáði hann mér þá, að »Skálholt« mundi
raeð öllu ófáanlegt inn á Salthólmavik,
af því að leiðin þangað væri ekki mæld
upp, og að það væri yfir höfuð óhugsandi að fá fjölgað viðkomustöðum á
Breiðafirði, en að það væri aftur á móti
ekki ólfklegt, að koma mætti þvi í veg,
að ferðunum yrði fjölgað á þá staði,
sem skipiu nú kæmu á. Hvað Hvammsfjörð snertir að þessu leyti, þá hélt hann
þvi fram, að um fjölgun á ferðum þangað gæti ekki verið að tala eftir miðjan
septembermánuð, og það af þeirri ástæðu, að innsiglingin, sem kölluð er
»Röst«, verði að eins farin um flóð, og
það að eins í björtu; þess vegna verði
ekki lagt skipum inn Röstina eftir jafndægur á bausti, ef svo stendur á, að
flóð er á miðjum morgni og miðaftni,
þvf að þá sé of dimt, en fyrir skip,
sem hefir fast ákveðna ferðaáætlun, að
bíða þangað til að svo ber undir, að
inn fljóti Röstina i björtu, geti ekki
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komið til tals. Eg hefí tekið þetta fram, ! tiltekinn hér, nefnilega 3500 kr , eða hann
til þess að benda á, að þó að hægt væri ! verðurlækkaður nokkuðt. d. um500kr.,en
að tá ferðunum fjölgað nokkuð, þáyrði eg fvrir mitt leyti get þó ekki vel hugsað
það þó hvergi nærri nóg, og afleiðing- mér að lægri fjárveiting geti komið að
in af því, fyrst og fremst að ferðunum liði til þess að útvega sérstakan bát á
á viðkomustaði þá, sem nú eru, ekki Breiðaflóa.
fjölgaði að mun, og í öðru lagi, að skipHin breyt.till., nr. 55. á atkvæðain fást alls ekki inn á staði, sem full skránni, um að fella burtu orðin: »styrknauðsyn er á flutningi til og frá, afleið- ina undir staflið a. og b. má sameina
ingin af þessu er, eins og búast er við, um einn og sama gufubát* er bein afsú, að Breiðfirðingum er fast í hug að leiðing af fyrri breyt.till.
gera ítarlega tilraun til þess að koma
Eg vona að h. þingd. hneigist að
á hjá sér bátaterðum innan flóa. Þess þeirri skoðun, að hér sé um viðurkennvegna er æskilegt, að þeir eigi vísan ingarverða þörf að tala.
og veittan þennan hóflega styrk, til þess
Valtýr Guðmundssonz Það eru að
að útvega sér sérstakan grunnskreiðan eins fáeinar breyt.till., sem eg ætla að
bát, en hann vilja þeir helzt fá hjá minnast á. Fyrst af þeira er till. h. þm.
hinu sameinaða gufuskipafélagi, eins og G.-K. (J. Þór.), um að hækka laun
starfsmanna við holsveikraspitalann.
eg áðan gat um.
Viðvfkjandi því sem hæstv. laudsh. Eg er algjörlega mótfallinn þeirri till.,
tók fram i ræðu sinni, að flutningaþörf- og skal taka það fram i sarabandi við
in á Breiðafirði mundi ekki vera sér- umræðurnar, að eg álít að fóður handa
lega mikil að dæma eftir þeirri reynslu, hesti yflrhjúkrunarkonunnar hafl heirasem komið heföi í ljós á ferðum Reykja- ildarlaust verið borgað af landsfé Og
vikurinnar vestur, þá skal eg taka það þó dr. Beyer hafi ráðið hana upp á
fram, að eg álit að okkur vanti þetta kaup, þá er það jafn heimildaraUa reynslu fyrir þvl, hver hin sanna laust fyrir því. Hvorki hann né Oddflutningaþörf sé á Breiðafirði, því hún félagar geta farið i landssjóð og veitt
getur þá fyrst komið f ljós, þegar sam- fé úr honum. Beyer gat því ekki
göngurnar eru orðnar þolanlega góðar, hækkað launin um það, sem hestfóðrið
þegar um stöðugar ferðir á hentugum kostar, nema hann vilji borga það úr
tíma er að tala, en ekki þó bátur béð- vasa sjálfs sín eða Oddfélaga, en vilji
an úr Faxaflóa skjótist vestur tvisvar á hann gjöra það, má hann gjarnan
sumri, máske á mjög óhentugum tíma. hækka þau upp i 1000 kr. min vegna.
Það eru þvert á móti öll líkindi til, að En sera sagt, þetta hestfóður hefir i
einmitt geti verið um töluverðan flutn- heimildarleysi verið borgað úr landsing að ræða, af því að flóanura liggja sjóði og það, að dr. Beyer hafí áskilið sér
þrjár sýslur, og á honum er fjöldi að ráða yfirhjúkrunarkonuna bætir ekki
bygðra eyja, og við mynni bans, eink- úr skák, því úr því hann ekki gat
um undir Jökli, eru sjávarpláss, er fengið hana fyrir þau laun, sem ákveðþurfa að skifta vöru við landbúnaðar- in voru, átti hann að hætta við það.
Eg vildi þvi óska, að h. flutnm. þessbygðirnar.
Eg skal ekki gera það að neinu arar till. um að hækka launin, félli frá
kappatnáli, hvort styrkurinn fær að henni; raunar væri ef tii vill réttara
halda sér óbreyttum, eins og hann er að eg kæmi með breyt.till. um að fella
Alþ.tið. B. 1899.
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hana. Af ræðu hæstv. landsh. vai ð eg
þó annars áskynja, sem mér þótti enn
þá undarlegra og það var, að Reykjavik heimtaði lóðargjald af spftalanum,
og þó var lýst ytir þvi, að bærinn gæfi
lóðina. (Jón Jensson: Skattar). Séu
það skattar, þá verð eg að segja það,
að svo lýtur út, sem Reykjavfk hafi
verið að veiða þegar hún lofaði að gefa
Jóð undir spitalann, til þess að hann
yrði settur í grend við bæinn, og cr
það Ijótt ef satt er, og miður sæmilegt
af bæjarstjórninni að gefa lóðarblett,
sem litið gefur af sér, til þess að fá
skatt af honum.
Þá kem eg að 37. tl. á atkvæðaskránni, sem er viðaukatill. frá h. þm.
N.-Múl. (E. J.), um að veita »0. Wathnes
Arvinger, Aktieselskab* 1000 kr. styrk
til póstflutninga og f sambandi við þennan tl. að 50. tl , sem er breyt.till. frá
mér um að veita stjórninni heimild til
að verja alt að 2000 kr. á ári til styrks
til Thor E. Tuliníusar stórkaupmanns til
póstflutninga. Bæði Tulinius og þetta
verzlunarfélag >0. Wathnes Aiv.« hafa
sent bænarskrár til (járlaganefndarinnar um styrk, en nefndin hefir ekki tekið tillit til þeirra. H. þm. N.-Múl. (E.
J.) vildi láta veita »0. Wathnes Arv.«
styrk, en eg álít að ástæða sé til að
veita báðum styrk og ekki síður Tulinfusi, því félagið »0. Wathnes Arv.«
hefir 5000 kr. styrk frá Norvegi, svo
þær ferðir eru nokkurn veginn trygðar. Tuliníus hefir tekið bæði bréf- og
pakkapóst með hverri ferð, og hefir
fengið leyfi hjá póststjórninni til að
hafa póstfiagg á skipum sínum. Hann
hefir boðist til að framlengja ferðirnar
til Húnaflóa, og þar að auki ætlar
hann að láta skip fara beina leið til
Reykjavíkur frá Höfn. Þetta hefir þýðingu fyrir póstfiutninga, því skipin eiga
að tara á milli seinna en önnur skip,
það er að segja á þeim tíma, sem eng-
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ir póstfiutningar eru railli íslands og
annara landa. Einnig fyrir mannflutninga hefir þetta mikla þýðingu, með
því að með þessum skipum er ódýrara fargjald en með skipum >hins
sameinaða gufuskipafélags« og fæðispeningar eru minni, þar sem tíminn,
sem þau eru á leiðinní, verður miklu
styttri. Eg hefi ekki álitið hentugt að
ákveða ferðirnar, en vil fela það stjórninni, sem getur sett viss skilyrði eftir
tillögum landsh. Þar sem það hefir
verið tekið fram að skipin væru ekki
góð, verð eg að taka það fram að
þetta er ekki rétt. Skipið Víkingur er
gott skip og fer 10 rnílur á vöku, og
hitt skipið ráðgerir hann að látabyggja
af nýju. Hjálmar er ekki á fastri áætlun, og að eins notaður til aukaferða.
Þótt áætlun stundum hafi eigi orðið
haldin, er engin ástæða til að ætla að
það verði framvegis. Þar að auki hefir það stuhdmn verið ís, sem tafið
hefir.
Hvað viðvikur styrknum til gufubátsferða á Breiðafirði, hefir hann ekki
komið að neinu liði, með því að
»Reykjavlkin« hefir farið rétt í hælana
á »Skálholti«. Mér finst ástæða til að
fella hann burt. H. þm. Dal. (J. P.)
kom með till. um að hafa sérstakan
bát til þessara ferða, og gæti eg verið
þeirri till. hlyntur, ef málið vantaði
ekki allan undirbúning. Ahuginn þar
vestra virðist ekki tnikill, því eg hefi
látið skrifa merkum manni þar um, að
haun sæi um, að undirbúa málið; eftil
vill væri réttast að láta málið bvila,
en eg legg ekki mikla áherzlu á þetta.
Síðasta breyt.till., sem eg vildi minnast
á, er frá fjárlaganefndinni, um að athugasemdin við 12. gr. D. falli burt.
Mér brá heldur en ekki í brún er eg
sá þetta í áliti nefndarinnar. Mér var
það samt huggun, þegar eg frétti að
öll nefndin var ekki samhuga um þetta,
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heldur að eins litill meiri hluti, en skritið er það að meiri hlutinn gefur engar
ástæður fyrir þessari till. sinni. Einnig
er það undarlegt, að minni hlutinn skuli
enga athugasemd hafa gert við þessa
till. meiri hlutans, því einhver af þeim
hefði þó vist verið fær um það. Eg
býst t. a. m. við, að h. I. þm. Árn.
(Tr. G.) hafi verið i minni hluta, þvi
hann er bankastjóri og allir vita hverja
þýðingu telefónar og telegrafar hafa
fyrir bankann, þvi það hefir verið sagt
að ekki væri hægt að stofna útibú við
bankann vegna skorts á þeim. Eg er
þvi viss um að svo skynugur maður
hefir ekki látið leika á sig, og telja sér
trú um að óþarft væri að leggja telefóna og telegrafa um landið. Sem sagt,
bankastjórinn hefir haft tækifæri til að
styðja að þessu nauðsynjamáli, og eg
er viss um að stuðning vantar ekki úr
þeirri átt.
Eg skal taka það fram, að mér virðist hvorki stjórnin né fjárlaganefndin
hafa athugað þetta mál nógu rækilega.
H. 2. þm. G.-K. (J. Þ.) tók það fram,
að hann hefði haldið, að með fjárveitingunni á síðasta þingi væri alt búið,
eú það er öðru nær en gert væri ráð
fyrir þvi. Nú horfir málið svo við, að
þessi litla fjárveiting, sem meiri hluti
fjárlaganefndarinnar vill ekki láta
veita, er nauðsynlegt skilyrði fyrir því,
að sfmasamband fáist viðönnur lönd, þvi
rfkisþingið danska hefir gert það að
skilyrði fyrir sinni fjárveiting, að siminn kærai öllu landinu að gagni. Rfkisþingið sá, að lítið gagn var i því, að
að eins einn staður kæmist i telegrafsamband við umheiminn, en hér heima
eru sumir svo blindir, að þeir sjá ekki
hversu ónógt þetta er; meira að segja
þeir vilja láta þingið neita um litla
fjárveitingu, þó það sé bersýnilegt, að
það jafnvel geti eyðilagt alt málið, með
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því að, eins og eg tók fram áðan, ríkisþingið hefir gert það að beinu skilyrði fyrir sinni fjárveitingu, að landsími væri lagður. Eg heyrði landsh.
tala um, að þessi skilyrði standi ekki
f hinura dönsku fjárlögum, þetta er rétt
og ástæðan til þess er sú, að skilyrðin
voru heimuleg, en eigi að síður er
fjárveitingin bundin þeim skilyrðum,
og innanrikisráðgjafinn hefir lýst þvf
yfir, að hann áliti þau fullkomlega
bindandi fyrir sig. Hinu skilyrðinu,
um að leggja sfmann til Reykjavfkur,
gengur félagið ekki að, en það vill
leggja hann til Austurlandsins, og leggja
300,000 kr. til landsima, með þvi skilyrði að Island taki þátt i kostnaðinum.
Rfkisþingið hefir gengið að þessu og
veitir sitt tillag ef alþingi er ekki ófáanlegt að veita þetta fé. Það er sannarlega varhugavert að fella þessa athugasemd burt, þar sem hún er skilyrði
fyrir því, að vér fáum styrk frá rikisþinginu, og vilji það ekki styrkja fyrirtækið, þá fáum vér engan telegraf,
þvi ef ríkisþingið neitar, þá fáum vér
engan styrk frá öðrum löndum; menn
mega ekki halda að menn séu fýknir
í að leggja fé til þessa fyrirtækis. Eg
skal taka til dæmis Noreg. Fyrst
fekst ekkert þaðan; »Norræna telegraf
félagið« hafði farið fram á það við
telefrafdírektör Norðmanna, en hann
var eindregið á móti því að leggja
norskt fé i þetta fyrirtæki.
Félaginu
varð þannig ekkert ágengt, en svo fór
eg á fund stjórnarforsetans i Noregi,
og af því hann bar velvildarhug til
íslands, var hann málinu hlyntur og
eg fekk ádrátt um styrk, en það var
fullkomlega gefið í skyn að sá styrkur
mundi verða bundinn því skilyrði að
lagður yrði landsími.
Mér finst hvorki stjórnin né fjárlaganefndin hafa gert sér fullkomlega ljóst,
24*
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hvað mikið fé þarf að veita.
Og það í húsi þvf, er félagið byggir, þar sem
er öldungis vist, að kostnaðurinn þarf sæsfminn keraur á land.
Við það sparast nefnilega:
ekki að verða eins mikill eins og áætlunin gerir ráð fyrir, þvi viðast hvar laun verkfræðings . . . . kr. 3,500
— stöðvastjóra
.... — 1,500
er rfflega tiltekið og ekki klipið við
— telegrafista
.... —
960
nögl sér.
T. a. m. er verkfræðingi
— stöðvaþjóns
.... —
240
ætlaðar 30 kr. á dag i kaup og verk.................................. —
100
stjórum 10 kr., það er varla hægt að hitun
—
700
segja, að þetta sé litið, eftir þvi sem annarsstaðar hér um bil
hér gerist.
46,000 kr. eru ætlaðar í
Alls hér um bil kr. 7,000
Arskostnaður yrði eftir þessu um
annari áætluninni til flutnings á materiale hér á íslandi, en i hinni 18,000 kr.; 11,000 krónur. (Landshöfðingi: Nei).
þetta er mikill munur og bendir á, að Landshöfðingi segir nei, en eg segi jú.
nokkuð sé hér á huldu um kostnaðinn. Eg er eins vel kunnur þessu máli og
En vegna þess, að eg imynda mér, að hann, og hefi i höndum skýrslu, er
þessar upphæðir séu ekki settar alveg sýnir, að félagið gerir ráð fyrir að
út i bláinn, þá get eg til aö þessi kosta simastöð á Seyðisfirði eða þar sem
kostnaður muni verða eitthvað þar á i sæsíminn er lagður á land. Arskostnmilli.
Þá er gert ráð fyrir 3 siraa- aðurinn verður þvi ekki nema 10—11
stöðvahúsum, sem kosta 5000 kr. hvert. þúsund krónur og ekki einu sinni það,
Eg sé nú ekki hver þörf er á fleiri en þvf óhætt mun að gera ráð fyrir ein2 slíkum húsum, þvi auðvitað byggir hverjum tekjum af landsimanum. —
félagið hús, þar sem sæsíminn kemur Mér er kunnugt um, að ritsímafélagið
á land og landsiminn gæti lika haft hefir áætlað tekjurnar af sæsimanum
þar endastöð sina. En þar við bætist, um 20,000 kr., og þá gæti eg ímyndað
að engin þörf er á að byggja nein hús mér, að ekki væri of mikið f lagt, að
fyrir símastöðvar, þvi eitt herbergi i gera tekjurnar at landsimanura um
Það eru þannig öll likindi
pósthúsunum nægir fyrir þær á hverjum 10,000 kr.
stað.
Þar eru þá sparaðar 15000 kr. til, að árskostnaðurinn yrði hér um bil
En eg geri ráð fyrir, að fleiri liðir en enginn, og eftir nokkur ár gæti svo
þessir séu of hátt reiknaðir; en setjum farið, að landið græddi á simanura.
Hvað viðhaldskostnaðinum viðvíkur,
nú svo, að að eins þessir 2 liðir séu of
háir og hinir allir réttreiknaðir; kostn- skal eg geta þess, að hann verður engaðurinn verður samt ekki nema rúmar inn fyrstu 10—15 árin, og þá ei gert
40,000 kr. Ættum vér nú að neita um ráð fyrir f skýrslunni, að hann verði
þetta fé? Eg álit frámunalega óhyggi- 15,000 kr. Ef til vill vex mönnum nú
f augum þessi upphæð, en eg imynda
legt að gjöra slikt.
Ef til vill kunna einhverjir að segja, mér,- að ef telegrafinn kemst á, þá blæði
að ekki sé þar með búið, þvi árskostn- mönnum ekki í augum þessi upphæð,
aður og viðhaldskostnaður verði svo þegar að því kemur, að hún á að
gey8i-mikill. En verður þetta svo gif- greiðast.
Eg þykist nú hafa sýnt og sannað,
urlegt? í áætluninni er árskostnaður
reiknaður 18,000 kr., en fyrst og fremst að þessi fjárveiting, sem hér er um aö
er þar ekki klipið við nögl sér, og í ræða, fari ekki fram úr 50,000 kr. í
annan stað verður þessi kostnaður mesta lagi, og það gangi hneyksli næst,
minni, ef endastöð landsfmans verður ef þingið neitaði um þetta fjárframlag
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og spilti með því tyrir roálinu i útlönd- ekki neitað þvi). Jú, meiri hluti hennar hefir neitað því, þótt eg telji víst,
ura.
Nú má kanske segja sem svo, að að h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) hafi verið
ekki liggi á, en er það ekki skaði fvrir með því að veita hana, þar sem hann
okkur sjálfa, að draga að veita þessa er svo raikið viðriðinn banka.
Annað mál væri það að lækka þessa
uppbæð ? En nú er ómögulegt að byrja
á fyrirtækinu, né ákveða hvar sæsími fjárveiting dálítið.
Tryggvi Gunnarttson: Það gladdi mig,
skuli koma á land, nema fyrir fram sé
að
hæstv. lh. var ánægður með till.
fengin trygging fyrir landsima. Rannsóknir um það, hvar sæsiminn skyldi fjármálanefndarinnar I flestum greinum,
koma á land hafa bæði gengið á móti þó honum þyki að henni hafi mistekist
þeim, sem vildu að hann yrði lagður með tillögur sinar um Laugarnesspitalhingað til Reykjavíkur, og sömuleiðis ann. Hann mintist einkum á 2 atriði,
félaginu, sem vildi, að hann yrði lagður launin til starfskonanna og eldsneytid.
Hvað hiö siðara atriðið snertir, er ekki
til Berufjarðar.
Það er til einskis gagns að ákveða ástæða til að setja út á það álit nefndupphæð til sæsima, nema ákveða um arinnar, þvi óhætt mun að fullyrða að
leið upphæð til landsima, en það þarf það verða ekki meira en 2 ár af 10,
sem kol verða hér i Reykjavík meira
langan undirbúning til þessa alls.
Fyrst þarf að panta telegraf-staura, en 3 kr. 50 au. skipp., sem nefndiu
sem venjulega eru hafðir úr seðrusviði, hefir áætlað, hún færði því upphæðina
og 8vo þarf að inpregnera þá, svo þarf l stjórnarfrumvarpinu niður úr þvl sem
að flytja þá til íslands og geyraa þá þar var áætlað, 4 kr. 50 au. skipp. Að
siðan og draga þá á sleðum að vetrin- því er launin snertir handa gæzlukonum til, svo fyrst yrði þá hægt að byrja unni, þá hailast eg að brtill. h. 2. þm.
G.-K. (J. Þ.) undir tl. 27. og 28. á at
að setja þá niður næsta vetur.
A þessu væri hægt að byrja ef búið kvæðaskránni, að hækka um 100 kr.
væri að veita fé til sæsimans, en ef laun bennar.
Einu sinni í vetur átti eg tal við sjöþað er ekki veitt nú á fjárlögunum,
þá verðnr ekki hægt að byrja á því tugan embættismann hér i Reykjavík,
um holdsveikraspítalann, og sagði hann,
fyrri en 1902.
Menn vilja ef til vill segja, að ekki að hann myndi ekki eftir neinu mannliggi á að flýta sér, en eg hræddur um, kærleiksverki sllku sem spitalagjöfin
að það mundi ekki mælast vel fyrir út væri, hún væri jafn-kærleiksrík fyrir
um heiminn, ef alþingi Islendinga ekki þá sjúku eins og þá heilbrígðu, þeir
vildi veita neitt fé til fyrirtækisins. — sjúku hefðu gott atlæti og hjálp í veikEg er hræddur um að menn þá máske indunum, og þeir heilbrigðu væru
færu að hugsa sem svo, hvort ástæða lausir við hættuna að smittast og verða
væri til, að gjðra nokkuð fyrir þá f sjálfir veikir; þetta er satt, en fyrst
þessu er nú svo vaiið, þá sýnist mér
þessu máli.
Eg vona að háttv. deild gjöri það ■ að of smámunalegt sé að vera að þrátta
ekki málinu til hnekkis að fella burtu um einar 100 kr. Norður á Akureyri
þesaa fjáruppbæð, þó að meiri hluti i hafði eg verkstjóra fyrir 8 árum, hann
fjárlaganefndarinnar ekki vilji veita var þá afbragðs verkraaður, en því
hana. (lryggvi Gunnarsson: Hún hefir sorglegra þótti mér að sjá bann kominn
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hingað 6 árum síðar gjörspiltan af hliðarsimar séu lagðir til sfn; þegar
holdsveiki. Fyrir utan mannúðarverk- hann fyrst er kominn á land, vilja allið, þá er það stórt efnatjón fyrir land- ir fá símann til sín, og er sá kostnaðið að missa marga duglega og efnilega aður, sera til þess gengur, óútreiknanmenn frá vinnu og lífl at þessum hrylli- legur. A síðasta þingi vissum við, að til
lega sjúdómi, þess vegna er það stór lagningar sæsfmans átti að kosta 35 þús.
fjárhagslegur vinningur, ef vænta mætti kr. árlega í 20 ár og þá upphæð veitti
að eftir svo sem 40 ár hér frá væri þingið og vfll gjöra enn þá, en þá
þessari landplágu
létt af.
Þegar var alls ekki talað um að landið ætti
litið cr á málið frá þessari hlið, þá að kosta lagningu símans til Reykjavirðist mér það alt of mikil smámuna- víkur.
serai, að horfa í einar 100 kr. og vera
Oft hefi eg séð, að þingmenn, sem
að kýta um þær. Þegar eg hefi fulla ekki hafa viljað skrifa sjálfa sig fyrir
nót af fiski og missi 10 aura niður, þá einum 4 kr. til nauðsynlegra veizlulæt eg þá liggja en tek þá upp þegar halda eða útreiðar fyrir útlenda menn,
mér er smátt í huga. Þess vegna gef sem landið heflr þurft að sýna sóraa,
eg nú einnig brtill. hins h. þm. atkv. hafa greitt atkv. næsta dag fyrir 10
mitt.
eða 20 þús. kr. út úr landssjóði til
Að því er snertir tölulið 59 á atkv,- ýmsra tvisýnna fyrirtækja.
En mér
skránni, mæli eg með því, að athuga- er ekki svo varið.
Eg vil ekki vera
semdin við ritsíma upphæðina falli örari á fé annara en mitt eigið.
burt. H. þm. Vestm. (V. G) sagði í
Hetði h. þm. Vestm. (V. G.) komið
gær, að það væri hagræði fyrir bank- með þá till., að landið skyldi leggja
ann að hafa fréttaþráð, ef hann setti 50 eða 60 þús. til landsímans til viðútibú út ura landið; eg játa þetta satt bótar þeira 300 þús., sem félagið hefir
vera, en þegar hann fór að spá þvf, boðið að leggja til hans, og svo skyldí
að eg væri f minni hluta nefndarálits- það ábyrgjast simann i 3 ár, þá hefði
ins og móti því að athugasemd þessi eg getað orðið slfkri till. samþykkur,
yrði feid burt, þá missýndist honum, því þá var það fast ákveðin upphæð,
þvf eg vil láta hann vita, að eg er nú sera landið átti að greiða.
i meiri hluta og með þvi að fella atH. þm. Vestm. (V. G.) heflr geflð í
hugasemdina, þvf eg vif tyrst iíta á skyn, að hann sé allra raanna kunnfjárhag landsins, áður en eg fari ein- ugastur máli þessu og enda kunnugri
göngu eftir þvf hvað bankanum er því en hæstv. fh. sjálfur. En annaðhaganlegast.
Það sem meiri hluti hvort er það, að hann er ekki eins
nefndarinnar lítur á f þessn efni er fjár- kunnugur og hann lætur, eða hann er
hagur landsins; það er ekki nóg, að að reyna að hylma yfir það sem
einblina á það, að landsfminn verði þinginu er nauðsynlegt að vita, þvf eg
lagður, menn verða jafnframt að gæta hefl hér 1 höndum skjal, þar sem stjórnþess, hvaða byrði landið með því tekst arráðið skýrir frá þeim skilmálum, sem
á herðar.
Hér má ekki leggja út í rfkisþingið danska setti í fyrra fyrir
óvissu, þvi hér er að tefla um stórar fjárveitingunni, 75,000 kr. árlega, til
upphæðir, hér er ekki aö eins um að- sæsímans. Þessi skilyrði áttu fyrst að
al ritsimann að ræða, heldur má ganga vera heimuleg, en eru nú kunn orðin.
að þvf vísu, að það verða nógar heimt- Siðari partur þriðja skilyrðisins hljóðar
ingar hjá hinum ýmsu kauptúnum að þannig: Félagið hefir rétt til ágóða af

381

Pjárlög 1900-1901.

382

tyrirtækinu í hlutfalli við þá upphæð, h. þm. Vestm. (V. G.) ætla eg ekki að
En áður en eg sezt niður vil
Og 2. svara.
sem ríkiö leggur til símans.
skilyrðið hljóðar um, að ef félagið hætti þó rainnast á eitt atriði i ræðu hans,
að annast simann að 20 árum liðnum, sem eg gat ekki annað en brosað að,
þá verði sæsíminn og landslminn end- þegar hann var að lýsa ókunnugleik
urgjaldslaust eign danska ríkisins. Er hins hæstv. lh. á málinu, þá sagði þm.:
nú rétt að þegja yfir þessu? Þm. Vestm. »Og þetta veit eg nú með fullri vissu
(V. G.) sagði, að það væri sama sem þvi eg hefi samið um það við stjórnað drepa málið, ef siminn ekki yrði arforseta Norðmanna*. Um hvað var
lagður til Austfjarða, en þessu verð eg hann að semja við -stjórnarforsetann?
fastlega að mótmæla, því í skilyrða- Hver hafði gefið honum umboð til að
skjali því, er eg hetí f böndum, stend- semja fyrir íslands höud? Og hvaða
ur ekki eitt orð um það, heldur þvert heimild htfir hann til að blanda sér í
á móti stendur þar, að ef félagið leggi ýms landsmál erlendis og semja um
þráðinn á Austfjörðu, þá borgi það þau?
Eg vil ráða honum til að láta
300,000 kr. til landsímans, en 150,000 Islands pólitik í friði og að »halda sér
ef þráðurinn verður lagður á land við á mottunni<,eg meina háskólamottunni
suðurströndina Þetta sýnir að félagið og passa sina fyrirlestra þar, en hirða
hefir hér um tvent að velja, og er alls rainna um að gerast erindsreki íslands
ekki þvingað til að leggja sfmann 1 i stjórnmálum þess.
land á Austfjörðum. Þra. Vestm. sagði
Björn Sigfúsnon-. Eg þarf að skýra
ennfremur, að 56 þús. kr. væri í raun- írá því, hvað mér gekk til þess, að
inni of hátt reiknað, eftir þeim reikn- koma með breyt.till. þá, sem stendur á
ingum sem hann hefði, það yrði naum- þingskj. 258, undir 43. tölul. atkv.skrárast meira en 40 þús., hvað á þá félag- innar. Þar sem eg legg til að upphæð
ið eða stjórnin að gjöra við þær 75 sú, sem ætluð er til flutningabrauta sé
þús. kr., sem áskildar eru i athuga- höfð til lagningar flutningabrautar i
semdinni í fjárlagafrumv.? Er það þá Húnavatnssýslu, að svo miklu leyti sem
meiningin, að laudssjóður eigi að fara fé verður afgangs frá því að gjöra við
að lána ritsímafélaginu stóra eða leggja hinar eldri flutningabrautir, í stað athugasemdar þeirrar, er stendur aftan
fé út fyrir það?
Eftir þvi sem aths. liggur fyrir, og við stjórnarfrumv. Þessi breyt.till. min
ef brtill. raín verður feld, þá er það hefir sættnokkrum andmælum í h. deild,
vist, að vér leggjum út i kostnað, sem en eg vona, að menn við nánari athugvér enga hugmynd höfum um, hve un komist að þeirri niðurstöðu, að það
mikill er. Meiri hluti nefndariunar er ekki ástæðulaust að koma með þessa
hefir því rétt fyrir sér í þvi, að at- till. Eg vil leyfa mér að ritjaþaðupp,
hugagreinin eigi að falla burtu. En að þetta hefir staðið í athugasemdum
komi fiá hinum h. þm. eða öðrum till. stjórnarinnar við fjárlagafrumv. ár eftum, að þingið veiti einhverja ákveðna ir ár; fyrst árið 1893. Þá var gjört ráð
upphæð, þó upphæðin væri 75 þús. kr, fyrir, að af þessu vegabótafé skyldi verja
að íélagið leggi sírnann og ábyrgist nokkru til að halda áfram fiutningahann í 3 ár, þá greiði eg mitt atkv. braut i Húnavatnssýslu, en ekkert varð
með því, þvi hvort veitingin hljóðar upp þó úr þessu þegar á átti að herða. Hið
á56 eða 75þús. er raér ekkert kappsmál. sama var ítrekað i athugas. stjórnarinnÖllum mótsögnunum i ræðu hins ar við tjárlagafi’umv. 1895, en það fór
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á sömu leið.
í þriðja sinn var þetta
endurtekið 1897, en ekki framkvæmt
heldur en áður.
Þetta sýuir, að það
er ekki mikið að marka slikar ráða
gjörðir, og þegar svona er búið að margreka sig á það, vona eg að menn kannist við, að ekki sé ástæðulaust að setja
ákveðið skilyrði um brúkun fjárins inn
í fjárlögiu sjálf. Einmitt þetta var líka
gjört á siðasta þingi, þar sem ákveðið
var að verja skyldi 14000 kr til flutningabrautar frá Akureyri fram Eyjafjörð, hvort sem það nú hefir verið
heppilegt eða ekki. Eg er því miðursjálfur,
ekki svo vel kunnugur í Eyjaflrði, að eg
geti með fullri vissu dæmt um þörfina
á áframhaldi þessarar flutningabrautar,
en eftir sögn kunnugra manna, sem eg
trúi, er þörfin ekki mjög brýn þar.
Sömuleiðis verður að viðurkenna, að á
síðasta þingi var Eyjaflrði ætlað svo
mikið fé. að ætla mætti, að það hérað
muni kannast við það, og bfða með
þolinmæði um eitt fjárhagstimabil, á
meðan sint væri öðrum flutningabrautum, sem áður hafa setið á hakanum.
H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) sagði, að eg
vildi fá allan þann styrk, sera ætlaður
væri til flutuingabrauta. (Klemens Jónsxon: Breyt.till. hljóðar pvo). Það er ekki
rétt. H. þm. hefir vist ekki lesið till.,
eða gert það með sinni vanalegu fljótfærni.
I breyt.till. stendur, að fénu
skuli varið til flutningabrauta f Húnavatnssýsiu, þegar búið er að draga frá
það fé, sem þarf til viðhalds hinura
eldri flutningabrautum. Það getur hver
og eiun séð sjálfur, sem vill athuga það.
Nú er gert ráð fyrir í athugasemdum við
8tjórnarfrumv., að til viðhaids eldri flutningabrautunum þurfi 5—6000 kr. hvort
árið. Það er þvi fjarri hinu sanna og
rétta að eg fari fram á aðfá alt féð, enda
væri það óðs mauns æði að ætlast til
þess, að ekkert væri skeytt um viðhald
á þeim fiutningábrautúm, sem áður eru
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‘ lagðar. Þessar 25000 kr. hvort árið
i mundu því að sjálfsögðu skertar um 5—
6000 kr. eða raeira, og væru þá ekki
eftir nema 19 - 20000 kr. eða minna;
og þegar athugað er, hvað eftir er ógert
; af flutningabrautinni í Húnavatnssýslu,
. þá sést, að hér er ekki mikið i lagt.
Það þarf meira að gera en að leggja
: sjálfa brautina. Þvi að þar þarf lika
j að gera brýr á ár þær, er verða á
J leiðinni. Væri t. d. lögð flutningabraut
i frá Blönduósi vestur eftir, þá verður
) brátt fyrir á sú, sem Laxá heitir og
j nokkru vestar önnur á, er nefnist Gilj| á, og á allri leiðinni eru ekki færri en
j 7 ár, er brúa þarf, enda er ekki hægt
■ að leggja þar nema örstuttan kafla
1 brautarinnar, án þess á verði fyrir, er
brúa þarf, en ekki þarf miklá brú til
þess hún kosti æði mikið fé, og þegar
búið er að byggja 1—2brýr fyrirþetta
fé, verður ekki afarmikið afgangs, sem
geturgengið til brautarinnar. Eg leyfi
mér þvi að vonast eftir, að menn athugi þetta vel, og komist að þeirri niðurstöðu, að breyt.till. min hefir við gild
rök að styðjast.
Eg vildi í sarabaudi við þetta minnast á, að á siðasta þingi kom fram sú
stefna að minka féð til flutningabrauta,
eu auka það aftur til þjóðvega, og hefi
eg ekkert út á þá stefnu að setja og
álít hana rétta. En i nefndaráliti fjárlaganefndarinnar frá siðasta þingi, sem
aðhyltist þessa stefnu, eru taldir upp
ýmsir vegakaflar at þjóðvegum, sem
bráðnauðsynlegt væri að gera við, og
þar á meðal er kaflinn austur við Hrútafjörð. Eg veit ekki betur en að það
þing væri samdóma um að þetta væri
bráðnauðsynlegt, en þó hefir farið svo
með þessa ráðagjörð, eins og þær sem
áður voru nefndar, að ekkert heflr orðið úr. Viðvíkjandi þessum vegakafla
vil eg geta þess, að það er ilt, að ekkert hefir verið gjört við hann; á einum
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stað við sjóinn er hann beinlínis bráð- samlegu tilhögun hefir landssjóður fengið
hættulegur yfirferðar, og hafa þvi kom- miklu minni vinnu fyrir fé sitt en vænta
ið kvartanir um hann til sýslunefndar- mætti, hefði verið höfð meiri hagsýni.
innar i Húnavatnssýslu, og þar á meðÞó eg álíti revndar, ad fjárupphæð
al frá norðanpóstinum, og áskoranir um sú, sem gæti gengið til þessarar flutnað gert væri við þennan kafla, þar sem ingabrautar eftir till. minni, sé alls ekki
beinlinis væri lífshætta að fara um nægileg til flutningabrautarinnar í Húnahann á einum stað, en þar liggur veg- vatnssýslu, og að þvert á móti vanti
urinn undir sjávarbökkum. Annars er enn stórkostlega mikið fé, þá hefði eg
allur þessi vegur með sjónum torsótt- þó heldur kosið, að klipið væriafþessur og ilt að gera við hann tll gagns, ari upphæð, ef fé fengist þá aftur
en fyrir ofan sjávarbakkana, þar sem til annars, sem eg álít enn meiri nauðvegurinn ætti að liggja, er ilt yfirferð- syn, sem er aö lengja bryggjuna við
ar, meðan ekki er gert við. Þetta er Blönduós. Eins og h. þingd. er kunnað sönnu ekki ákafiega langur kafli frá ugt, höfum við þm. í Húnavatnssýslu
Hrútafjarðarbotni út að Þóroddstöðum, gjört áskorun til þingsins, að það veitti
en það má ekki iengur dragast að fé til þessa verks, og skrifaö fjárlagagera eitthvað við þennan veg.
| nefndinni í þvi skyni. Eg játa að sönnu,
í sambandi viö þetta vil eg leyfa að áætlunin um kostnaðinn við þetta
mér að vekja athygli á því, sem h. þm. verk er ekki nægilega undirbúin, og
Strand. (Guðj. G.) mintist á við frh. 1. hefi eg þvi ekki séð mér fært að koma
umr. þessa raáls, sem sé þvi, hvernig með breyt.till. um það að svo stöddu.
fé því hefir verið varið, er veitt hefir Eg býst við, aö verkfræðingur landsverið til vegabóta. Því miður hefir sú ins komi innan skamms hingað, og ef
orðið raunin á, að minna hefir verið hann hefir þá ranusakaö þetta og gjört
unnið fyrir hið mikla fé, er hefir geng- áætlun um hvað raikið fé þurfí til framið til landssjóðsvega, en vænta mátti lengingar bryggjunnar, þá er ennþá
og mögulegt hefði verið, af því að næg tfmi til að breyta þessu.
hagsýni hefir ekki verið viðhöfð, sérEirikur Gislason: Eg vildi tala nokkstaklega í kaupgjaldi þvi, er landssjóð- ur orð um fé það, er veitt er til vegaur veitir verkamönnum við vegavinnu. bóta. Hinn h. 1. þm. Húnv. (B. S.), er
A þetta mun nú samt á seinustu ár- sfðast talaði, gat þess, að ráðgjört hefði
um komin nokkur breyting, en þómun verið undanfarin ár að veita fé til að
kaupgjald alment vera hærra við vega- fullgera brautina i Húnavatnssýslu, en
gerðir landssjóðs en við aðra vinnu í það heföi eigi verið gjört. Ámælti
sveitum þeim, þar sem vegagerðin fer hann þingi og stjórnfyrir aðgjörðaleysi
fTam, og er það þó óeðlilegt, að sá, sem þeirra í þessu efni. Fé það, er lagt
borgar í betri aurum, tái dýrari vinuu hefir verið til flutningabrauta, hefir veren hinn, sem borgar í lakari, en nú iö notnð til að gera brautir til austurborgar landssjóður alla sína vinnu í sýslanna, Rangárvalla- og Árnessýslu,
peningum. Seinast þegar gjört var við og til akbrautarinnar i Eyjafiröi. Eg
flutningabrautina f Húuavatnssýslu, var lét það i ljósi á siðasta þingi, að eg
kaupgjaldið við það verk hærra en i teldi flutningabrautirnar miður heppilega
nokkrum stað, þar sem unnið var að vegagerð, og síðan hefi eg sannfærst
sýsluvegum þar, og fyrir þessa óskyn- um, að þessi skoðuu er á rökum bygð.
Alþ.tið. B. 1899.

25 (8. sept.).
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Það er fjarri því, að þær flutninga- enda er það sannrevnt, að þar, sem
brautir, sem þegar er búið að leggja, brautir eru lagðar eftir gljúpum jarðkoini aö tilætluðum notum. Nú eru vegi, vilja þær fletjast út. Eg hygg því
fullgerðar akbrautir austur ( Rangár- að rétta8t. væri að leggja ekki fé til
vallasýslu og til Þingvalla, en, svo sem neinna nýrra vagnbrauta, en láta Eyjakunnugt er, hafa þær enn ekki verið fjarðarbrautina sitja i fyrirrúmi fyrir
notaðar að neinum mun, og albúið, brautinni í Húnavatnssýslu.
Brtill. við nr. 38 á atkvæðaskránni,
að þær verði fyrst um sinn ekki
notaðar öðruvísi en venjnlegir reiðveg- um að veita 600 kr. til póstflutnings
ir. Stefna sú, sem þing og stjóru hefir austur í Rangárvallasýslu, mun eg gefa
tekið í þessu máli, virðist vera heppi- atkv. mitt. Yrði fjárveiting þessi samleg, brautirnar hafa einmitt verið lagð- þykt, væri bezt að ætla póststjórninni
ar i þeim héruðum, sem fólksflest eru, að sjá fyrir flutningnum. Eg get iog megi búast við að slikar brautir myndað mér, að póststjórnin gæti fengkomi nokkursstaðar að haldi, þá er ið tnenn til að taka þetta að sér fyrir
það einmitt á þessum stöðum. Hinn minna en þessa upphæð. Slðasta ár mun
h. 1. þm. Húnv. (B. S.) hefir lagt til i hafa verið kostað til póstflutnings austbrtill. sinni á atkvæðaskránni 43, að ur þangað 450 kr. A þingi 1897 kom
lagt verði mikið af flutningabrautafénu fram svipuð tillaga frá h. þm. Rvk.
til flutningabrauta í Húnavatnssýslu og (J. Jenss.); var eg þá á móti þessari
hann tók það fram, að 7 ár væru á hugmynd og ber enda enn þá ekki mikleiðinni, er brúa þyrfti, ætti vagnbraut ið traust til hennar. En I þeirri von,
þar að koma að tilætluðum notum. í að menn i Arnes- og Rangárvallasýslum
sumar verður fullgerð flutningabraut noti þessar vagnferðir meðfram til vörufrá Selfossi niður á Eyrarbakka. Þá j flutninga, þá gef eg tillögunnni atkvæði.
Eg mun greiða atkv. með brtill. frá
er nú tækifæri fyrir þá, sem búa nærri <
brautinui og reka verzlun á Eyrarbakka, h. þm. Dalam. (J. P.) um að færa uppað sýna það, hvort þeir hafi nokkurn hæð til þjóðvega upp um 10000 kr.
hug á að nota brautirnar til vagn- fyrra áiið. Hinn h. þm. tók það fram,
flutninga. Þar austur. frá er sléttlent að tilætlan sín með breytingartillögunni
og fjölbygðar sveitir, sem að brautinni væri sú, að fá vagnveg gerðan frá Áriiggja. Flutningabrautin frá Akureyri bæinn aðLeirvogum. Eins ogkunnugt
fram Eyjafjörð er nú komin talsvert á er, þá er viðunandi vegur frá Ártúni
veg og verður að likindum lokið við inn að Leirvogum og miklu meiri og
hana á næsta sumri. Mönnum gefst brýi.ni þörf á vegagerð á aðalpóstleiðnú færi á, bæði þar norður frá og eins um víða annarsstaðar um landið. Það
hér syðra, að sýna, hvort þau not verða hefir verið tekið fram, að þört væri á
vegakafla
að brautunum, sem ætlast heflr verið flutningsbraut á þessum
til. Skyldi það koma í ljós, að braut- vegna ullarverksmiðjunnar á Álafossi,
irnar yrðu eigi notaðar sem vagnvegir, en eg fæ eigi séð, að vegurinn, eins og
þá verður því eigi neitað, að ástæða hann er nú, standi á neinn hátt verkværi til að hverfa frá þeirri vegagerð. smiðju þessari fyrir þrifum, þvi vegurVagnvegir eru venjulega 6 álna breið- inn inn ettir er góður reiðvegur og má
ir en reiðveigir ekki nema 5 ál. því tafarlaust koma ullinni þangað.
og kosta þvi */« minna. Viðhaldskostn- Engu að sfður greiði eg atkv. með till.
aður er þvi meiri á vagnvegunum, í trausti þess, að landsstjórnin noti
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þetta fé þar sem mest er þörfin. Eg j þá fyrst um akbrautirnar. Eg álft
mun og greiða atkv. með brtill. h. þm. nauðsynlegt, að akbrautirnar, eins og
Mýr. (H. D.) um 2400 kr. styrk til þær eru ákveðnar f vegalögunum, séu
Borgarfjarðarsýsiu til að gjöra veg frá teknar til ihugunar i heild sinni og
Skipaskaga að Blautós. Þá Qárveiting raetin saman skilyrði og kringumstæðhlýt eg að telja mjög þarfa, þar sem ur. Þetta hefir ekki verið gjört af
Borgfirðingar munu hafa f hyggju að þingi eða stjórn og vill þó eðlilega
gera veg alla leið inn að Seleyri, sem hver toga í sínn skekkil. Það þarf að
hlýtur að kosta mikið. Og að því er athuga alla afstöðu, fyrst og fremst
snertir veginn yfir Breiðdalsheiði, er ó- mannfjöldann sem akbrautin er gjörð
neitanlega raikil þörf á honuro.
fyrir og það hlutfallslega gagn, sem
Eg get eigi gefið tillögu h. 1. þm. hún vinnur. Það þaif að athuga kostn
G. K (Þ. J. Th.) á þingskjali 246 atkv., aðinn við að leggja hverja akbraut og
enda þótt hann hafi fært þær ástæður væntanlegt viðhald hennar, athuga
fyrir till., að brýn þörf væri á vega- mishæðir og aðra örðugleika á lagningu
bótinni og nauðsyn væri að veita bág- þeirra, athuga kostnað við hestahald
stöddura mönnum þar suður frá at- og önnur flutningafæri í viðkomandi
vinnu til lífsbjargar sér, af því að eg héraði, o. s. frv. Samskonar yfirlit og
lit svo á eftir þeim upplýsingum, sem þetta hefir hinn norski verktræðingur,
fram eru koirnar, að sýslusjóður sé sem fenginn var hingað í fyrra, gjört
engan veginn fær um að leggja fram viðvíkjandi brúarstæðum og ferjum á
8vo mikið fé, sem gert er ráð fyiir í því svæði, sem hann fór um. Þegar
tillögunni.
þetta yfirlit er fengið, sýnist mér auðTill. á atkvskr. 43 gef eg ekki atkv. sætt að skipa akbrautum niður eftir
mitt. Þar sem sérstakar torfærur eru röð, og hlýtur öllum að bera saman
á þjóðveginum um Húnavatnssýslu, þá um, að sú akbrautin á að sitja fyrir,
efa eg ekki, að landsstjórnin láti gera sem raest gagn gjörir í hlutfalli við
við það af þeim 25 þúsundum, sem ætl- kostnað og viðhald, að öllum þessura
aðar eru til flutningabrauta.
kringumstæðum yfirveguðum. HnotaBrtill. á þgskj. 220 um að verja 200 bit út af þvi, hvort fyrst skuli koma
kr. til sérstakra gufubátsferða milli akbraut i HúnaÝatnssýslu eða Eyjafirði
Eyrarbakka, Stokksevrar, Hallgeirseyj- læt eg liggja milli hluta. En það, sem
ar og Holtsvara gef eg hiklaust atkv. sumir hafa fundið á móti akbrautinni I
Þar er, eins og kunnugt er, mjög Eyjafirði, nfl. að hún væri gjörð fyrir
brimasamt og veður þvi oft til fyrir- einn mann (Magnús á Grund), hefir
stöðu, að bátar, sem fara eiga eftir mér einlægt fundist vera henni til meðfastri áætlun um langan veg, verði mæla, þvf einmitt vegna Magnúsar á
notaðir. Er þvf eina ráðið að nota Grund er vissa fyrir þvi að akbrautin
færi til slíkra ferða, þegar veður er verði notuð, en það er þvi miður lítið,
hentugt og ekki er brim.
Eg ætla sem bólar á þvf, að akbrautirnar hér
svo ekki að minnast á fleiri atriði, en austur yfir fjall séu notaðar, og hefi eg
8ýni, er til atkvæðagreiðslunnar kem- þó ekki verið á móti þeim. En eitt
ur, hvernig eg lft á hina einstöku liði. finst mér athugavert við þessa akbraut
Pétwr Jónnnon: Það eru að eins örfá i Eyjafirði, mér þykir hún óþarflega
atriði, sera eg ætla að tala um, og er dýr. Eg skil ekki f því að akbrautir
25*
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á sléttlendi og þar sem engar hindran- | Rvik, sem unt er, eg býst við t. d. i
ir eru af ám eða giljum þurfi að vera Þorlákshöfn, og hinn að fá hann upp
til mikilla muna dýrari, en almennileg- til austurlandsins t. d. Eskifjarðar eða
ur reiðvegur eða reiðbraut, og þess- Seyðisfjarðar og 300,000 kr. ofanálag
vegna flnst mér, að þessar 14C00 kr. til lagnirigar hans yfir land til Rvikur.
hefðu mátt endast nokkurnveginn alla
Ef við tökum fyrri kostinn, þurfum
leið fram i Grund.
við að vísu rainnu við að bæta sjálfir
Þá eru spítalarnir. Brtill. frá h. þm. til þess að koma þræðinum til Rvfkur,
V. Sk. (Guðl. G.) um styrk til spitala í j heldur en ef við tökum hinn siðari, en
Reykjavik geðjast raér fremur vel í sá munur er þó tiltölulega mjög lítill
aðalatriðinu, hvort sem fjárupphæð sú, og hann er það eina, sem við þurfum
sem þar er tiltekin, er fyllilega nægi- þá að kosta til þess að fá málþráðarleg eða ekki; en eg vil einnig að þetta samband frá Austurlandi yfir Akureyri
spítalamál sé í heild sinni
yfir
til Rvfkur. Eg ímynda mér að það geti
vegað. Það er nú þegar komið á nokk- ekki verið nein hreppapólitik, að menn
urn rekspöl, þvi auk spítalans i Reykja- greinir á í þessu raáli, því að það hefvík eru komnir á fót spitalar á Akur- ir ekki verið sýnt fram á með rökum
eyri, Seyðisflrði og ísafirði; það er því að Rvik hefði neinn skaða á því að
spítali í hverju amti og hafa héruðin þráðurinn lægi yfir land, grýlur í þá
og einstakir menn komið þeim á fót átt virðast vera kveðnar niður eða að
með styrk úr landssjóði. Til stofnunar minsta kosti hefir ekki bólað á þeim
spítalans á Akureyri hafa héruðin í hér í deildinni. Og eg get þvi ekki
Norðuramtinu þegar lagt um 7500 kr., heldur ímyndað mér, að neinum sémein
hinn upphaflegi stofnandi um 7000 kr. gerð i þvi, að fleiri hafi gagn af fyrirog als hefir hann að sögn kostað tækinu, en menn hér í Rvik og náum 25,000 kr. Eg hefi ekki skýrslur grenninu.
Það að hafna síðari kostinum væri
um stofnun spitalanna á Seyðisfirði og
l8afirði, en þeir munu á svipaðan hátt þvi saraa sem að kasta 300,000 kr. í
vera aðallega stofnaðir af héraðinu í sjóinn, í staðinn fyrir að nota þær til
kring og héraðsbúura. Mér sýnist þvi að leggja þráð á landi. Auðvitað fylgrétt, að spitali hér í Rvik sé að sama ir sá kostnaður landþræðinum aðhalda
skapi styrktur af þvi héraði, sem næst honum við og halda uppi málþráðaliggur, nfl. Suðuramtinu og sýslum þess, stöðum, en upp í þetta er liklegt að
en svo er eg á þvi, að þennan spítala kæmu að minsta kosti nokkrar tekjur.
hér í Rvik eigi landið að styrkja og Eg get því ekki imyndað mér, að menn
fullkomna mest, einkanl. vegna lækna- verði mótfallnir þvi að athugasemd
stjórnarinnar fái að standa óbreytt,
skólans hér.
Og svo er loks nokkur orð um frétta- þegar þeir hafa rækilega ihugað þetta
þráðinn. Eg hefi ekki almennilega get
málefni.
Sighvatur Arnason'.
Eg hefi ásett
að skilið það eða trúað þvi, að þeim
væri alvara, sem hafa talað í raóti at- mér að tala nokkur orð um einn lið á athugasemd stjórnarinnar i frv. Eftir á- kvæðaskránni, nefnil. um seinasta liðstæðum stjórnarinnar fyrir þessari at- inn, tölul. 59, sem er breyt.till. frá h.
hugasemd að dæma, höfum við aðeins fjárlaganefnd við 12. gr. D í frumv.
um tvo vegi að velja, annan, að fá 8tjórnarinnar; þessi breyt.till. leggur það
þráðinn til suðurlandsins svo nálægt til, að feld sé burtu athugasemdjn á
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eftir fjárveitingunni til ritsímans.
Eg
vil fúslega játa það, að h. fjárlaganefnd
hafl farist vel í flestum greinum fjárlaganna, er hún hefir haft til ihugunar,
enda vil eg taka það fram, að eg mun
fylgja henni i flestum atriðum með atkvæði minu.
En á hinn bóginn eru
það að eins fáar breyt.till. frá öðrum
háttv. þingm., sem eg mun gefa atkv.
mitt. Nefndum, sem eru skipaðar í hin
ýmsu mál vor, er ætlað að flnna góð
ráð til þess, er geti orðið til framfara
og viðreisnar fyrir landið i heild sinni
En þó það sé svo, að nefndir séu skipaðar til að ihuga ýms mikilsvarðandi
mál, þá vill sú niðurstaða oft verða hjá
þeim, að ráð þeirra eru fremur til
bráðabirgða, heldur en til laneframa.
Að visu verður þvi alls ekki neitað, að
bráðabirgðaráðstafanir geta verið mjög
nauðsvnlegar i ýmsum tilfellum, ef
þær ekki útheimta of mikið fé. En eg
alft samt sem áður, að framtíðarráðstafanirnar geti þó helzt af öllu orðið
landinu til viðreisnar og heilla, þær
ráðstafanir, sem menn sjá, að geti orðið
til gagns og góða fyrir framtíðina.
Eg mintist á það f öðru máii, landbúnaðarmálinu, að það sem eg áliti
helzt iandbúnaðinum til eflingar, væru
verulegar jarðabætur.
Sem sagt, eg
álít þær bezta ráðið fyrir framtíðina í
þeirri grein.
Svo vii eg leyfa mér að fara fáein
um orðura um ritsimalagninguna. Það
álit eg auðvitað vera framtiðarmál, og
það fremur sem slíkt, heldur en það
komi strax að gagni.
Þegar eg Jit á athugasemdina við
frurav., þá er það tvent, sem vakir
fyrir mér.
Það er þá fyrst, að ef vér fellum
athugaseradina burtu, samkvæmt tillögu
nefndarinnar, þá fellum vér frá vorri
hálfu skilyrðið fyrir því, að sá sem
leyfið fær til að leggja ritsímann yfir sæ,
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leggi til 300,000 kr. til landsimans. —
Það skilyrði hefir stjórnin-sett þeim, er
sæsfmann leggur.
I annan stað er það að segja, að et
þingið fellir burt athugasemdina, þá
sýnum vér með því, að oss sé ekki svo
mjög ant um fyrirtækið, þar sem vér
að eins látum það framlag standa, sem
ákveðið er undir sjálfum tölul. frumv.,
nefnilega þessar 35,000 kr. Og þó vér
veitum þessa upphæð, þá kann eg ekki
við að fella athugasemdina burtu, því
þetta sýndi um of áhugaleysi vort um
þetta þýðingarmikla framfaramál. Því
eg er eindregið á þeirri skoðun, að
þetta gæti orðið til hinna mestu framfara fyrir landið i heild sinni.
En hins vegar get eg játað það, að eg
gæti verið með að breyta þessu skilyrði, sem athugasemdin talar um, nefnil.
þessu 75,000 kr. tillagi til landsímans,
annaðhvort með því að lækka þessa
fjárupphæð, eða þá á einhvern annan
hátt, t. d. með þvf, að orða þetta skilyrði nokkuð ákveðnara. Eg er sem
sagt eindregið með þvi, að fella ekki
athugasemdina burtu.
Vér megum ekki láta standa á verulegu tillagi frá vorri hálfu, svo að roáiið
ekki ónýtist fyrir þá skuld. Eg vildi
þá að minsta kosti fá eitthvað í staðinn,
sem sýni áhuga vorn á málinu.
Þó vér leggjum til 35,000 krón. til
svona stórkostlegs fyrirtækis, þá má
segja, að það sé nuinið undan nöglum
sér.
En eins og eg sagði, þá er eg
fyllilega á þvi, ; ð þetta fvrirtæki gæti
orðið landinu mjög mikið til viðreisnar,
þegar litið er á það málþráðarsamband
sem vér kæmumst i við önnur lönd. —
Og eg vil taka það fram, að eg legg
miklu meiri áherzlu á hin stærri fyrirtæki heldur en hin.
Vitanlega höfum vér margt við peninga að gjöra, og margt, sem þarf að
gjöra, en vér brúkum féð ekki nema
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til bráðabirgða, og til binna sniærri
fyrirtækja, sem lftinn arð gefa í aðra
hönd o. fl., t. d. greiða íyrir sraávegis
peningalánum, svo að menn geti fengið
lán til bráðabirgða, svo sem hallærislán
og því um líkt. En mér finst nú ekki
mega glevma eða fremur þurfa að hugsa
fram í tímann um framtiðarráð, en ekki
eingöngu um bráðabirgðarráð; af þeim
er lítil framtfðarvon. Að hugsa meira
fram í tímann með góöum ráðum álít
eg mjög heppilegt.
Eg ætla ekki að svara því, sem h.
1. þm. Árn. (Tr. G.) talaði gegn athuga
semdinni, því það verða aðrir til þess
að svara þvf.
Jón Jónsson, þm. A.Sk.:
Það eru
að eins fáein atriði, sem eg ætlaði að
víkja nokkrum orðutn aö í þetta sinn.
Það eru þá fyrst flutningabrautirnar,
sem eg ætla að tala um.
H. þm. Snæf. (Eir. G.) tók það trara,
að hann væri á móti flutningabrautum,
og hélt þvi fram, að betra væii að
verja því, sem til þeirra gengi, til þess
að bæta þjóðvegina. Samt voru á síðasta þingi veittar 14,000 kr. til flutningabrauta í Eyjafjarðarsýslu, en eg
var á móti því. Eg er enn á móti þvi,
að kostað sé til nýrra flutningabrauta,
vil heldur láta stvrkja þjóðvegina, en
láta fluti ingabrautirnar hvíla sig. —
Og þó flutningabrautinni í Eyjafirði sé
ekki haldið áfram, þá álít eg það eng
an skaða; bezt er að sjá, hverju fram
vindur og hvernig hún gefst.
Nú er komin breyt.till. frá h. þm.
Húnv. (B. Sigf.) á þingskjali 258; þar
fer hann fram á, að þær 25,000 kr.,
sem stjórnin ætlaði til flutningabrauta,
gangi til viðhalds á flutningabrautum
og til flutningabrautar í Húnavatnssýslu,
en sú flutningabraut er jafnframt þjóð
vegur, og það tók h. þm. Snæf. (E. G.)
ekki til greina. Eg hallast því freraur
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að þessari breyt.till., þar sem hún
snertir ekki að eins flutningabrautir,
heldur einnig þjóðvegi.
Hér á þinginu hefir
kornið til
orða að styrkja gufuskipafélög með fé
úr landssjóði, auk hins þriðja, nefnilega
hins sameinaða gufuskipafélags.
Það
hefir verið tekið fram viðvíkjandi skipum Wathnes, að þau væru góð og ferðir
þeirra reglulegar og áreiðanlegar. —
Mér dettur heldur alls ekki í hug, að
efast um það.
En hvað snertir skip Tuliniusar, þá
hefir því verið haldið fram, að þau
værtt eigi sem áreiðanlegust og ferðir
þeirra væru óreglulegar. Mér finst, að
þó eitthvað kynni að vera hæft í þessu,
þá ged slikt staðið til bóta, og hitt veit
eg, að Tulinius hefir áhuga á því, að
það geti orðið.
Að því er fjárlaganefndina snertir,
þá varð það ofan á, að hún vildi hvorugt félagið styrkja, heldur að eins eitt
félag eins og áður, nefnil. hið saraeinaða gufuskipafélag.
En þetta félag
þykir ekki ávalt rækja sem bezt skyldu
sfna, og á það sér stað t. d. i mínu
kjördæmi: að »Hólar« fara fram hjá
Hornafirði jafnvel f góðu veðri og björtu.
Skipstjóri á Hólum hefir talið það miklum annmörkum bundið að komast
þangað inn, og þótt það tefja ferð sina
um of. En hann hefir oftast hafnsögumann þangað, og kostar þár miklu fé,
en jafnvel þótt hann hafi hann, hafa
komur hans á Hornafjörð einatt brugðist mörgum til mikils tjóns.
En nú dettur mér í hug, hvort hið
sameinaða gufuskipafélag myndi ekki
tilleiðanlegt að sleppa Hornafirði úr sinni
áætlun, mót því, að það léti »f hendi
1000 kr. af landssjóðstillaginu. Ef svo
gæti tekist til, væri heppilegt, að þessar 1000 krónur gengu til Tuliniusar.
Tulinius mundi fús til þess að taka að
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sér þessar ferðir, einkum þar sem hann
hefir mikil viðskifti við bróður sinn á
Hornafirði. Með þvi gæti orðið haldið
sambandinu milli Reykjavíkur og austurlandsins, þar sem gert er ráð fyrir,
að skip Tuliniusar komi stundum til
Reykjavikur En eins og tillagan liggur fyrir, þá vil eg taka það fram, að
mér finst hún ekki vel orðuð* en eg
vildi skjóta því til hæstv. landsh.,
hvort eigi mætti orða hana öðruvisi.
Þá kemur breyt.till. um ritsímaun.
Það hafa orðið fjörugar umræður um
hann i dag, og er það eins og á að
vera um svo mikilvægt mál.
Það er
sjálfsagt eins og háttv. 1. þm. Rangv.
(Sighv. Arn.) sagði, að það raál er framtiðar- og framfaramál. en mér finst
það ekki hafa komið skýrt fram, hvorki
hjá honum, né hjá öðrum h. þingm.,
að hverju leyti það væri framfaramál,
í hverja átt þær framfarir myndu stefna.
Eg hefi heyrt það tekið fram utanþings,
að inn i landið kæmi innlend kaup
raannastétt, í staðinn fyrir hina útlendu
kaupmenn, og væri það auðvitað mjög
mikilsvert. En mér þætti samt mjög
æskilegt, að betur væri sýnt fram á, i
hverju gagnið væri fólgið.
Þetta er nýstárlegt fyrirtæki hér og
ákaflega kostnaðarsamt, og mér finst
það engin furða, þótt menn séu á báðum áttum, þegar landið á að taka
mikinn þátt i jafn stórkostlegu fyrirtæki.
Og eg vil líka vel skoða huga minn,
áður en eg greiði atkvæði í þessu
máli.
H. þm. Vestm. (Valt. G.) hélt langa
ræðu og talaði með miklum ákafa um
þetta mál.
Hann hélt því fram, að
kostnaðurinn myndi verða nærri eins
mikill eins og gert hefðí verið ráð fyrir
i frumv. stjórnarinnar, en hann fekk
andmæli frá h. 1. þm. Árn. (Tr. G.);
haun hélt að hyggilegra væri, að landssjóður legði til riflega fjárupphæö, fast-
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ákveðna upphæð til landsímans, en
aftur skyldi félagið annast lagningu
landsimans fvrir þessa ákveðnu upphæð
frá vorri hálfu.
Mér fyrir mitt leyti
finst það heppilegast.
Mér þykir það
kynlegt, ef félagið ekki vildi ganga að
þessu, eða þá einhver auðmaður, þvi
mig uggir, að það verði mjög dýrt fyrir
landið.
Eins og mönnum er kunnugt, þá hefir
nýlega tekist að senda hraðskeyti ritsímalaust. Það hefir tekist að senda
skeyti þannig vfir sundið milli Englands
og Frakklands.
Ef þessi nýja uppfundning tæki framförum, þá gæti eins
orðið unt að koraa því við hér að senda
hraðskeyti í loftinu frá stöð til stöðvar
innanlands. Oheppilegt, ef þessi aðferð
yrði bráðum almenn, að vér værum
búnir að leggja landsfma með stórum
roiklu meiri kostnaði.
Ritsimafélagið
hefir ekki tekið þessa uppgötvun til
greina, hefir ef til vill þótt það markleysa ein, eins og vikið hefir verið á
nýlega í eiuu blaði hér, en slíkt er ekki
fyllilega að marka.
Það hefir ávalt
verið svo, að þeir sem þykjast vera
komnir að sannleikanum i einhverju efni,
eru seinir á sér til nýunga.
Eg vil styðja þetta mál, en eg vil
ekki koma þvf þannig fyrir, eins og
hér hefir verið farið fram á.
Sigurður Gunnarsson: Eins og vant
er, liggja bér fyrir margar breyt.till.,
en engin þeirra er eins þýðingarmikil
og breyt.till. undir tölulið 59, sem fer
fram á að athugagreinin um ritsimann
falli burt. Eg ætla að leyfa mér að
fara nokkrum orðum um þessa breyt.
till.
Afstaða mín i nefndinni i þessu máli
var á þann veg, að eg var einn af
þeim, sem vildi láta þessa athugagr. í
stjórnarfrumv. halda sér, og mun eg
greiða atkvæði með þvf. Aftur voru
ýmsir meönefndarmenn mínir á móti
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þvi, t. d. h. þm. A.-Sk. (J. J.). Eg
nefni hann fyrstan, af þvi hann var sá
eini, sera virtist gefa í skyn að hann
efaðist um að þetta mál hefði svo mikla
þýðingu, og hann óskaði skýringar á
þvi, að hverju leyti ritsíminn gæti orðið
landinu til góðs. Eg held nú að engum öðrum en hinu.m einangruðu íslendingum geti blandast hugur um, að
hér sé um þýðingarmikið mál að ræða.
Hér er euginn ritsími, svo við getum
ekki af eigin revnslu dæmt um þýðingu hans, En eg vil biðja þá, sem
óska skýringar í þessa átt, að líta út
yfir hafið til annara landa, því þar
liggja allar skýringarnar. Það er staðreynt og hefir þráfaldlega sýnt sig, að
alstaðar þar sem ritsimi er, þar hefir
hann haft líkamlegar og andlegar framfarir í för með sér, og þetta er sönnuu, sem enginn getur haft á móti. Mér
getur ekki betur skilist, en að það sem
leiðir til framfara i öðrum löndum,
muni einnig gera það hér á landi. Ef
það er satt, að við Islendingar séum
einangraðir og á eftir öðrum þjóðum,
og að einmitt einangrunin standi okkur fyrir þrifum, þá hlýtur það einnig
að vera satt, að ritsimasamband við
önnur lönd mundi verða öflugt raeðal
til framfara. A þinginu 1897 komust
menn að þeirri niðurstöðu, að þetta
væri eitt af okkar þýðingarmestu málum og veitti þingið til þess 35,000 kr.
Nú hefir stjórnin tekið málið að sér og
á hennar tillögum ætti fjárlaganefndin
að byggja. Það heflr oft verið sagt að
stjórnin væri ókunnug ýmsum málum,
en eg held að það komi varla til greina
í þessu roáli, og vil eg þvi að þingið
taki höndum saman við hana. Það
hefir einnig verið farið út i áætlanir
stjórnarinnar um kostnaðinn, og sagt
að þær væru vitlausar, en eg heid að
menn ættu að fara varlega út í þær
sakir, því um þetta hefir enginn ís-
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lendingur reynslu eða vit til að dæraa
Við verðum að treysta þeim, sem betur vita, og eiga það undir fagmönnum
að dæma ura þetta. Eg legg mikla áherzlu á, hvað stjórnin leggur til, og
þegar eg frekar lit á afstöðu stjórnarinnar í þessu máli, þá er annaðhvort
að stjórnin fer á hundavaði og vill eyðileggja ’okkar fjárhag, eða þá að hún
vill leggja okkur gott til, og á þeirri
skoðun er eg. Stjórnin er ekki kunn
að því að vera að ýta undir okkur með
fjárframlög, en hér hefir hún gert það.
Hún hefir leitað samkomulags við rfkisþingið og norræna ritsímafélagið, og
ber það vott um, að henni hefir gengið gott eitt til. Það getur verið að skilyrði þau, sem rikisþingið hefir sett fyrir sinu fjárframlagi, séu nokkuð hörð,
en það er ekki að vita, nema þau geti
staðið til bóta siðar.
Mótstöðumenn
þessa máls eru að bera við hinum mikla
kostnaði, en eg er hræddur um að ástæðan sé meðfram önnur, nefnilega
sú, að þeir álíti það >conditio sine qva
non« að sæsiminn verði lagður hingað
til Reykjavikur. Eg væri og fús til að
styðja það, ef eg, ettir öllum atvikum,
sæi það málinu í heild sinni fyrir
beztu, en það er síður en svo, að eg
áliti það.
Eg skal þá minnast á það, að hæstv.
landsh. í hinni siðustu ræðu sinni yfir
höfuð lýsti ánægju sinni yfir gjörðum
nefndarinnar. Þó fór hann ekki sérstökum orðura um þetta eða gaf neina
yfirlýsingu i þessu þýðingarmikla atriði, og ímynda eg mér, að honum
kanske hafi þótt skilyrðin, er eg áðan
nefndi, nokkuð ströng. Eg býst nú við
að hann taki síðar til máls um þetta
efni, svo afstaða hans verði ljós. H.
þm. Árn. (Tr. G.) og h. þm. Vestm.
(V. G.) hafa verið að bítast í þessu
máli, en eg vona að •manninum á
mottunni* takist að standa sig móti
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tómthúsmannínum.
Annats óska eg
helZt, að þeir gætu jafnað þetta með
sér, og unnið i bróðerni að heiliavænlegum framgangi málsins.
Guðlaugur Guðmundnson: Eg skal
ekki að þessu sinni þreyta deildina með
löngum uroræðum.
Eg á hér eina
till. sem er komin svo að segja eftir
dúk og disk, nefnilega eitir að búið er
að prenta atkvæðaskráua. Eg vonaað
hún gleymist ekki, þó eg kuuni að
gleýma henni, og sérstaklega ætla eg
að vona að sá læknisfræðingur, sem
situr hér i deildinni, gleymi henui ekki,
og skyldi svo fara að hann gleymdi
henni, þá vona eg að einhver af séttarbræðrum hans minni hann á hana.
Þé8si till., sem eg hér á við, fer
frarö á að þingið veiti 25000 kr. til að
stækka og bæta sjúkrahúsið i Reykjavik. Deildinni er kunnugt ura, að það
er uppi hreyflng í þá átt aö koma á
fót svokölluðum landsspítala, og er áætlað að hann mundi kostahátt á annað hundrað þús. eða 200,000 kr. Slfkur kostaður er landinu ofvaxinu. Það
héflr koraið fram tillaga um að færa
þetta niður í 50,000 kr. og i árlegan
kostnað 9—10,000 kr., og áttu þar
nokkrir sjúklingar að fá hjúkrun ókeypis. Eg geng nú að þvi vísu að
þingið að svo stöddu ekki treystist til
að ganga að þessu. bó verða víst allir að játa, að það er brýn nauðsyn að
koma upp rúmbetri spitala hér í Reykjavik, en nú er hér. Þingið hefir þegar
lagt svo mikið til heilbrigðismála, að
eg geng að þvi visu, að það að þessu
sinhi ekki sjái sér fært að leggja út i
að veita fé til landsspitala, hvort það
nú heldur eru 50,000 eða 200,000 kr.
Eh til þess nú að fara miliiveg og
reyna að bæta úr brýnustu þörflnni,
hefl eg komið fram með þessa tillögu
um að veita 25,000 kr. til að stækka
Alþ.tið. B. 1899.
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spitalann með því skilyrði að haun siðan sé eign landsius. Eg hefi heyrt það
utan að mér, að þessi tillaga mín um
að nota gamla spítalann finni ekki náð
hjá læknunum, og að þeir beri þvi við
að húsið sé óbætanlegt, standi á illum
og óheppilegum stað og hafi ekkert
vatnsból. En eg fyrir mitt ieyti ímynda
mér að þessar háu kröfur um landsspitala, sem nú iiggja í loftinu, blindi
svo augun á þeim, að þeir geti ekki
séð að hér megi fara neinn railliveg.
Maður verður að sníða sér stakk eftir
vexti. Þegar miðað er t. d. við stýrimannaskólann, sem kostaði eitthvað um
20,000 kr., þá trúi eg ekki öðru en að
hægt sé fyrir 15,000 kr. að byggja nýtilegt hús í viðbót við hinn núverandi
spítala, og ef gert er ráð fyrir að verja
4000 kr. til að bæta þennan spítala,
þá verða eftir 6000 kr. til að kaupa
rúm, áhöld o. fl. Eg get þvf ekki séð
annað eu að sú upphæð, sera eg fer
fram á, sé nægileg til að bæta úr þörfinni. Hér er farið fram á að landið
eigi spitalann, en aftur fara aðrir fram
á að Reykjavík njóti sérstakra hlunninda við hann.
Eg get nú ekki verið
því samdóma, því Reykjavík á ekkert
i spítalanum.
Hann er upphaflega
stofnaður með félagsskap einstakra
manna og er enu þann dag í dag eign
privat-manna hér i bænum. Eg skal
leyfa mér að benda á 2 af þessum
möniium, sem eru vel þektir á þinginu.
Það eru hæstv. landsh. og h. forseti
Ed., og eg veit að forseti Ed. hefir undir hendi skjöi, sem geta sannað þetta.
Spftalinn hefir áður verið boðinn bæjarstjórninni til kaups, en hún vildi ekki
sinna boðinu. Frara að 1875 lagði bæjarstjórnin til spitalaus 50 dali með því
skilyrði að létta fátæklingum og vinnufólki sjúkrakostnað. Eg get því ekki
séð að Reykjavik geti gert kröfur til
26 (8. sept.).
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neinna sérstakra hlunninda þótt landssjóður eignaðist spítalann. Eg hefi í
tillögu minni gert ráð fyrir, eftir sem
áður, að kalla það sjúkrahús en ekki
landsspftala, þvi eg gef lítið fyrir stáss
eða nafnið, heldur gagnið. Fyrir mér
vakir að eins að koma málinu i praktiskt horf. Ef till. mín skyldi þykja að
einhverju leyti óheppileg, þá er hægt
að gera nógar breytingar við hana á
þingi 1901. Það getur ekki verið búið
að gera húsið úr garði tyrr en seint á
árinu 1900, og spitalinn ætti að geta
búið við þessar 25,000 kr. þangað til á
sumrinu 1901. Eg er fús á að taka
hverri bendingu, sem kemur fram, og
vona eg að eg geti sameinað mig við
mótstöðumennina við 3. umr. Eg býst
ekki við að eg svari árásum af hendi
læknanna, því eg hefi áður sagt þeim
mína afstöðu i málinu, og hún miðar
þeim til hags fremur en hitt. Ef þeir
fella þessa till., þá er það á þeirra ábyrgð að sjúklingar ekki geta fengið
húsrúm. Það var að eins gagnvart
öðrum deildarmönnum að mér fanst
heppilegra að koma heldur fram með
tillögu nú en seinna, en sem sagt má
laga tiiiöguna við 3. umr., ef þörf er.
Um aðrar breyt.till. mun eg ekki
verða langorður en sýna með atkvæði
rainu, hvernig eg lít á þær. Þó skal
eg minnast fám orðum á breyt till. h.
fjárlaganefndar að hún vill fella burtu
athugasemdina um tjárveitinguna til rit.
simans. Þessu máli er svo háttað, að
ef vér álitum að það hafi mikla þýðingu fyrir land og lýð, og eg er einn í
þeirra tölu, sem þá skoöun hafa — þá
er ekki horfandi i allmikinn kostnað til
að koma þvi fram. Það er ekki rétt
hjá h. 1. þm. Árn. (Tr. G.), að vér vöðum reyk að þvi er kostnaðinn snertir. Vér höfum fyrir oss áætlun um
hann, og eg hygg að hver, sem hana
rannsakar, muni komast að þeirri nið-
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urstöðu, að hún sé fremur há en lág.
Eg skal benda á það, að þótt alþýða
manna hér á landi kunni að vera deig
að leggja fram fé til stórfyrirtækja, þá
eru sumir alþýðumenn ódeigari í þessu
máli en h. þm. Arn. (Tr. G.).
Á þingmálafundi i Borgarfirði i vor,
þar sem því nær tómir bændur voru
samankomnir, var það saroþykt að
skora á þingið, að gjöra alt, sem það
sæi sér kleift, til að koma íslandi í
ritsima samband við útlönd, og það þótt
það jafnvel kostaði landið alt að 80,000
kr. á ári. Það er undarlegt þegar
menn eins og h. 1. þm. Árn. (Tr. G.),
menn sem ættu að hafa vit á þýðingu
málsins, og eru að öðru leyti áhugamenn, það er undarlegt, þegar þeir
fara að leggja á móti málinu; eg á
bágt með að skilja hvað þeim getur
gengið til þess. Mér dettur ekki f hug
að væna h. þm. Árn. (Tr. G.) þess, aö
hann gjöri það af persónulegum hvötum, en það er sorglegt, þegar svona
mál gripa þveröfugt eins duglega menn
til framkvæmda eins og eg þekki að h.
þm. Árn. (Tr. G.) er. Eg mundi greiða
atkvæði með máJi þessu, þótt um meiri
kostnað væri að ræða en hér er gjört
ráð fyrir, því að þótt hægt væri að fá
sæsíma lagðan beint til Reykjavikur
fyrir rainna gjald, og þótt það kynni
að vera hagkvæmara fyrir oss Sunnlendinga, þá er eg kominn á þá sannfæringu, að heppilegast sé fyrir landið
í heild sinni að síminn sé lagður á
land á Seyðisfiröi, og svo þráður þaðan
yfir land til Reykjavíkur.
Með þvi
mót mundi þess ekki langt að biða að
allir helztu staðir á Islandi kæmust í
ritsímasamband við útlönd. Það eru
ýmsir staðir á Islandi, svo sem Seyðisfjörður og Isafjörður, sem verzlunar
vegna þurfa eigi öllu síður á ritsímasambandi að halda við útlönd en Reykjavlk. Og þegar jafn þektur maður og
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Hanson verkfræðingur er búinn að
rannsaka landleiöina, og lýsa því vfir,
að bilunarhættan sé eigi nærri eins
mikil og ætl ið var, þá segi eg fyrir
mig, að þær grýlur eru í mínum augum kveðnar niður, sem otað hefir verið að mönnum i máli þessu.
Þá er að minnast stuttlega á 46. tl.
á atkv.skránni, þar sera h. 1. þra. G.K. (Þ. Th.) fer fram á að sýsluvega
sjóði Gullbringu og Kjósarsýslu sé
veittur alt að 20000 kr. styrkur til að
gjöra veg suður frá Reykjavíkurlandi
gegn því að sýsluvegasjóðurinn leggi
til jafnmikla upphæð. Hæstv. landsh.
tók það réttilega fram, að sýsla þessi
væri svo á vegi stödd, að hagur hennar mundi knapplega leyfa henni að taka
lán þetta nú. En þó skal eg benda á
eitt atriði, sera ætti að gjöra lántökuna
mögulega, og það er að sýslan er þegar búin að verja 10000 kr. til vegagjörðar þessarar, og mun svo vera tilætlast, að þessar 10000 kr. séu taldar
með, þegar um tillag sýslunnar er að
ræða. Eg get þessa af því, að raálið
kom til umræðu á amtsráðsfundi i vor,
þótt það að visu megi teljast nokkuð
vatasamt, hvort sýslan muni bafa heimild til aö reikna 10000 krónurnar móti
hinum umsótta landssjóðsstyrk.
En
raætti hún telja þær með tillagi sínu,
þá mundi eg greiða atkvæði með till.,
þvi að eg verð þó að telja sýslunni
fært að bæta við sig 10000 kr. láni til
vegagjörða enn að nýu.
Jón Jenseon-. Það eru að eins fá atriði 1 þessum kafla fjárlaganna, sem eg
ætla að leyfa mér að minnast á; og er
þá fyrst að nefna 37. töluliðinn á atkvæðaskránni, sem fer fram á að veita
0. Wathnes Arvinger 1000 kr. ársstyrk
til að halda uppi gufuskipaterðum milli
Islands og Noregs. Það hefir verið mælt
með styrkyeitingu þessari, af þvi að
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skipaferðir þær, sem hér ræðir um, hafl
reynst áreiðanlegar, og séu hinar gagnlegustu fyrir Iandsmenn, og líka at þvf
að maður sá, sem ferðum þessum kom
á, hafi verið alls góðs maklegur fyrtr
afskifti hans af samgöngum vorura. En
svo vil eg bæta einu atriði við með
mælin með styrkveitingunni, og það er
það, að þessar ferðir auka hið beina
samband milli Islands og Noregs, og að
því leyti stendur þessi tillaga í sambandi við tillögu, sem eg hefi leyft mér
að koma með, og sera fer fram á að
þingið veiti fé til að launa með verzlunarerindreka fyrir ísland í Björgvin.
Eg mun því greiða atkvæði með till.
þessari, en mun að öðru leyti síðar i
ræðu minni, hverfa aftur að tillögunni
um verzlunarerindrekanu, og skýra
hana betur; en ætla nú að vikja aðtillögunni ura það, að veita 600 kr. áári
til þess að halda uppi vagnferðura úr
Reykjavík austur 1 Rangárvallasýslu.
Sú tillaga sýnist hafa verið nokkrum
misskilningi undirorpin.
Það er ekki
sjálfsagt að þessar 600 kr. verði brúkaðar upp, og þvi er að eins farið fram
á að veita alt að 600 kr. Þessi upphæð er sett svona há, til þess að stjórnin hafi nægilegt fé milli handa, tíl að
geta tekið tilboði þvf, sera Thomsen
kaupmaður hefir gjört, um aö halda
vagnferðum þessura uppi; en vér teljum sjálfsagt að lagt verði til grundvallar við samningana milli Thomsens og
póststjórnarinnar tilboð það, sera hann
hefir gjört, þvf að vér teljum hann
bundinn við það. Eg játa, að það þarf
að breyta tillögunni þannig, að endastöðin sé ákveðin Ægisíða en ekki Árbær, og mun verða komið með breytingartill. í þá átt. Thomsen kaupmaður hefir lýst þvi yfir, að hann væri fús
á að sjá um að póstflutningnum yrði
komið frá Ægisíðu að Odda, sem er
26*

I
407

!
1
!

j
j

Fjárlög 1900—1901

skamt þaðan, og kæmist þá væntanlega
á samkomulag milli hans og póststjórnarinnar um það, ef hann á annað borð
tekur að sér vagnferðirnar og póstflutnin^inn austur, En ekki er það meiningin að borgun fyrir þann aukaflutning
yrði greidd af þessum 600 kr. heldur
af póstflutningsfé. Þá skal eg minnast
á það, að sumir h. þm. hafa hneykslast á þvi, að bæjarstjórn Reykjavikur
skuli taka lóðargjald af lóð þeirri sem
hold8veikisspítalinn stendur á, og erfðafestugjald af óbygðri lóð spitalans. Það
hefir verið borið fram, að Reykjavfkurbær hafi látist hafa gefið lóð þessa, en
nú komi það upp úr kafinu, að hann hafi
gjört sér hana að gróðauppsprettu, og
að vissu levti narrað Oddfellóa, þvf að
þeir muni hafa gengið út frá, að þeim
hafi verið afhent spítalalóðin kvaðalaus.
Eg skal ekkert segja um það, hvað
þeir kunna að hafa hugsað um þetta.
En þvf verð eg að halda fram, að hefði
bærinn ekki komið til og gefið þessa
góðu, fallegu og velvöldu lóð, þá mundu
Oddfellóar hafa orðiðið að kaupa aðra
lóð dýrum dóraum, og þó orðið að borga
eins lóðargjald af henni eins og þessari lóð. Hér er því um reglulega gjöf
að ræða, og Reykjavikurbær hefir hlíft
byggjendum spftalans við að kaupa lóð
fyrir ef til vill svo þúsundum króna
skiftir. Það hefir aldrei verið farið fram
á það af Oddfellóum, að þeir hefðu
gjaldfrelsi fyrir lóð sína um aldnr og
æfl. Eigi að sfður heflr bæjarstjórnin
vijpað þeim f með gjaldið, þvi i stað
þess að leggja alment lóðargjald á spítalalóðina,heflr hún látið sér nægja erfðafestugjald af henni, sem er fullumþriðjungi lægra.
Þá þarf eg og að minnast á 59. lið
inn.
Eg verð að játa það, að eg er einn
i þessum meiri hluta fjárlaganefndarinnar, sem vill fella burt athugasemd-
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ina við fjárveitinguna til ritsfmans. Verð
eg því að reyna að forsvara mig og
gjöra grein fyrir atkv. mínu.
I hitt eð fyrra samþykti þingið að
leggja á landið 35000 kr. árgjald um
20 ár til sæsímalagningar. Þetta var
allhá upphæð, og eg tel vfst að það
hafi stutt raálið mikið, að hér var um
ákveðna fjárupphæð að ræða, epda
mátti búast við, að þegar sæsfminn
væri kominn hingað til lands, þá mundi
f félagi þvf, er tæki að sér sæsfmalagninguna, vinnast góður samverkamaður
f þvf að koma sem flestum hlutum lands
ins í samband við umheiminn; það mátti
sem sé ganga að því visu, að félagi
því, sem lagt hefði svo mikið fé í sæsímann, mundi verða áhugmál að fá
sem mest uppland handa sfmanum hér
á landi. Nú hefir máli þessu eiginlega
ekki þokað áfram slðan á sfðasta þingi,
en það er búið að snúa þvf svo við, að
vér fáum ekki sæsfmann, nema þvl að
eins að vér ráðumst í að leggja á oss
gjöld, sem vér getum ekkert yfirlit haft
yfir, hve mikil muni verða. Nú er svo
komið að norræna ritsfmafélagið vill
leggja þráðinn upp til Austurlands;
þangað er leiðin styttri, svo að það
gjörir ráð fyrir að spara við það 300,
000 kr., og þetta fé vill það svo leggja
til landsfmans, alt svo ekki leggja fram
einum eyri meira en ef það hefði lagt
hann upp til Suðurlandsins.
Það sem
á vantar eiga Islendingar að leggja til,
og það er alsendis óvíst hve rrikið það
verður. Til þess að leggja eina línu
frá Seyðisfirði um Akureyri og til
Reykjavfkur er á pappirnum sagt að
vér eigum að leggja til 56000 kr. í viðbót við 300000 kr. frá ritsfmafélaginu,
en áætlanir þær, sem þessi upphæð
er bygð á, eru eftir viðurkenning stjórnarinnar og félagsins ekki áreiðanlegar.
Reynslan sýnir að áætlanir eru yfir
höfuð ekki áreiðanlegar. (Valtýr Guð-
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mundsson: Hér er alt vel í lagt); nei, satt. Stjórnin sjálf segir að lítil likindi
vér vitum að það er algengt, að kostn- séu fyrir að sæsíminn geti komist á
aður verði fullum ‘/s meiri en áætlun fyr en 1901, það er þvi vist alveg óhefir gjört ráð fyrir (Jón Jónsson, þm. hætt að fullyrða að málið sé alls eigi
Eyf.: Það eru okkar innlendu áætlan- fallið, þótt eigi sé veitt fé til landsirair sem svo eru). Þeir, sem til þekkja, ans á þessu þingi, einasta gæti það
vita, að á svona stórri áætlun þarf ekki orðið, að iagning hans frestaðist um 1—2
miklu að muna til að hleypa kostnað- ár fyrir það, og eg fæ ekki séð, að við
ioum fram um tugi þúsunda og jafnvel það sé inikill skaði skeður.
Mér sýnist það lang réttast af þingum hundrað þúsundir, og enda jútar
stjórnin hér að hún þori ekki að byggja inu, ef það vill ekki fara út í botná áætluninni, þefta sést líka glögglega leysu, að taka sér umhugsunai titna til
á því, að hún biður ekki um 56000 kr. næsta þings, það hlýtur að vera skaðejns og gjört er ráð fyrir að vanta laust hvort sem þingið er raálinu hlynt
muni heldur um 75000 kr. Hvaða mein- eða eigi. Það hefir verið talað um það
ing væri í því að láta oss leggja til að Danir mundu taka aftur tilboð sitt
þessar 20000 kr. fram yflr það sem uin fjárframlög til sæsímans, ef ekki
þörf gjörðist, væri áætlunin áreiðanleg. fengist trygging fyrir að landsirainn
Þetta eitt fyrir sig sýnir það, að vér yrði lagður. Eg veit ekki til að þetta
bindum oss alveg óákveðna byrði á sé á rökum bygt. Eg veit ekki til að
herðar, ef vér samþykkjum athugasemd- rikisþingið hafl sett neitt slikt skilyrði
ina. Þó er ekki búið með þetta. Þe.ssi fyrir fjárveitingu sinni. Það leiðir beint
eina lina setur ekki nærri alla helztu af ríkissambandinu, að Danir gcta ekki
verzlunarstaði vora í samband við sæ- skorast undan að taka þátt í sæsfma
simaun, og það leiðir því af sjálfu sér, lagningu hingað til lands, ef aðrir vilja
að kjördærai landsins munu hvert eftir j styðja að henni, og þeir hafa lika sýnt
annað koma með kröfur um að fá lín- það að þetta er skoðun þeirra, alveg
ur til sín, eins og von er, og þá höfum eins og þeir álfta sig skylda að leggja
vér ekki norræna ritsímafélagið til að fram fé til að halda uppi póstferðum
hjálpa oss. Af oss mun heimtuð auka- railli íslands og Danmerkur. Það er
lína til ísafjarðar, austur i Skaftafells- því ekki hætt við að Danir taki þegsýslur o. s. frv. Það er ekki gott að ar aftur tilboð sitt um fjárframlagið.
vita, hvað þessar aukalinur muni kosta,
Norræna ritsimafélagið er lika »inte
en liklega yrði það ekki öllu minna en resserað* i því að koma ritsfma til íshöfuðlínan, eða 300—400000 kr. Þá fer lands hvenær sem kostur er á, þvf að
nú kostnaðurinn til fréttasimans að það er leiðin til að koma nýrri ritsimaverða æði mikill, sjálfsagt langt vflr linu til Ameríku.
100000 kr. á ári. Vér kæmumst hér
Eins og tekið hefir verið fram áður
inn á braut, sem ekki er hægt að snúa í dag er nú að koma upp ný aðferð
aftur á, en sem vér þó vitum ekkert til að senda hraðskevti staða á miJli,
hvert flytur oss, braut sem vér verð- nefnilega símalaust.
Þetta kvað nú
um að ana áfram á i blindni
þegar komið svo áleiðis, að hepnast
Það hefir verið sagt, að yrði málið hefir að eenda orðsending þannig 40
ekki samþykt, eins og stjórnin leggur milur enskar eða 8—10 danskar milur
það fýrir, á þessu þingi, þá væri sama og nú hefir verið skipuð nefnd af færsem það væri fallið. Þetta er ekki um mönnum bjá Englendingum og
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Frökkum, til þess að rannsaka, hverja
praktiska þýðingu þetta muni geti haft
og hvernig þessa aðferð megi fullkomna
og yrði það nú ofan á við rannsóknina, að þetta hafi framtiðina fyrir sér,
þá væri hér einmitt um fyrirkomulag
að ræða, sem væri einkarhentugt fyrir oss íslendinga, því kostnaðurinn við
þá aðferð er miklu minni en símasamband útheimtir og hægt að færa smátt
og smátt út kvíarnar með þvi að íjölga
hraðskeytastöðvunum, sem ekki kosta
meira nú með öllum útbúnaði en 1800
kr. Geti oss hepnast að koma slíku
orðsendingasarabandi á, þá ættum vér
smámsaman að geta fært símastöðvarnar út um alt ’and.
Ef vér hugsum
mest um sjálfa oss og vorn hag, þá
ættum vér að bíða með landsímana,
þangað til slíkt skeytasaraband gæti
tekist upp hér. Það hefir verið sagt,
að það væri hlægilegt af oss Islendinghm að hugsa um simalaus skeyti,
þar sem hið norræna ritsímafélag, sein
lilyti að vita svo vel hvað þessu máli
liði, léti sér ekki detta slíkt fyrirkomulag í hug hér á landi. En það er vel
skiljanlegt að ritsímafélagið leiði hjá
sér simalausu aðferðina.
Það hugsar
til að nota simann hingað til lands, ef
til kemur, sem lið i simasatnbandinu
znillí Eviopu og Ameríku, en til þess
er simalausa aðferðin ekki hentug,
vegna þess skeytin eru nokkuð seinsendari með þeirri aðferðinni, en sá
munur (20 orð á mínútu sfmalenst en
CiOO með sima) þýðir ekkert innanlands
lyrir okkur, þar er kostnaðarsparnaðttr aðalatriðið.
Eg skal svo ekki tala meira ura
þetta; en mín tillaga verður sú að málinu sé frestað að þessu sinni, með því
að fella athugasemdina i frv , og það er
hættulaust að gera þetta, þvi að það
Itvorki fellir máltð né heldur er hætt
við því fyrir það að aðrir kippi að sér
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hendinni, hvorki hið norræna ritsíma
félag né danska stjórnin.
Kemens Jónsson:
Eg hélt ekki að
eg mundi þurfa að taka til máls aftur
um þennan kafla fjárlaganna, en hinn
háttv. þm. Húnv. (B. S.) hefir neytt
mig til að tala fáein orð. Eg fór eins
vægilega eins og eg þóttist geta með
brtill. h. þm. Húnv., þar sem hann fer
fram á að alt það fé, sem ætlað er
til flutningabrauta, væri algjörlega
lagt til Húnavatnssýsíu; þannig skildi
eg brtíll. hans, enda er eigi unt að
skilja hana á annan veg, eins og hún
er orðuð. En h. þm. Húuv. (B. S.)
skýrði það þannig, að 10,000 kr. af
þessum 50,000 kr. ættu að ganga til
viðhalds á akbrautum alment, og tæri
hann þvi að eius fram á að fá 40,000
kr. næsta fjárhagstíraabil. Háttv. þm.
þykir þetfa ekki of mikið handa Húnavatnssýslu.
En þegar því er hreyft,
að fá meira en helmingí rainni fjárveiting til að halda flutningabraut
þeirri, sem byrjað er á í Eyjafjarðarsýslu, áfram, að minsta kosti fram að
Grund, þá hefir þm. mótmæli gegn því
og ber það fram, eftir sögn kunnugra manna, að flutningabraut þessi
sé óþörf. Eg þykist vera þar nokkuð
kunnugur, en eg verð að segja; að eg
þekki ekki til að menn, sem þar eru
kunnugir, hafi alment þessa skoðun.
Eg gæti þvert á móti hugsað,, að mér
sé óhætt að segja, að ailir í Eyjafirði
séu á gagnstæðri skoðun. Eg get bent
á það, að síðastliðinn vetur sendu allir
helztu menn í Eyafirði áskorun til landshöfðinga, hvort hann sæi sér ekki fært
ao veita til framhaids akbrautarinnar
eitthvað af þvi fé, sein ekki væri brúkað á þessu ári til samgönguf'æra, en
hann mun ekki hafa séð sér fært að
gera það; en hinsvegar hefir hann iagt
það til, að töluverð upphæð verði ætluð á þessum fjárlögum til þess að
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halda braut þessari áfram, að minsta
ko8ti fram að Grund, eins og athugasemdin við fjárlögin bendir á. Eg skal
geta þess að vegurinn að Grund er 2
milur, en það mundi nægja að leggja
brautina þangað fyrst um sinn, þangað
til búið er að leggja brautir annarsstaðar. Hinsvegar er mér það fullkunnugt,
að menn í Húnavatnssýslu eru á móti
þessari akbraut, og það einkum þeir, sern
aldrei hafa i Eyjafjörð komið, og ekkert þekkja þar til, eins og h. þm. Húnv.
sjálfur.
Eitt er annars undarlegt, og það er
að h. þm. Húnv. (B. S.) skuli fara fram
á fjárveiting til flutningabrauta, því
hann er á móti flutningabrautum yfir
höfuð, hann getur bara verið þeim
hlyntur með þvi eina raóti, að þær
séu i hans eigin kjördæmi. Hátv. þm.
virðist hugsa þannig: »Eg álít að flutningabrautir séu i sjálfu sér óþarfar, en
i Húnavatnssýslu geta þær verið góðar«. Þetta er hægt að sýna með orðum hans í þingtiðindunum.
Eg imynda mér nú annars, að þessar 40,OCX) kr., sem þm. ætlar að láta
sér nægja i þetta sinn, muni ekki
hrökkva til þess, er hann vill gjöra
fyrir Húnavatnssýslu i þessari grein,
og eg íroynda mér að þær verði farnar að skerðast töluvert, þegar búið er
að brúa allar þær ár, 7 að tölu, sem
hann ætlar að brúa, svo að það verði
lftið eftir til sjálfrar brautarinnar. Hþm. A. Sk. (J. J.) fylgir þm. Húnv. (B.
S.) að þessu máli.
Það er samband
milli þeirra, að ef t. a. m. þm. Húnv.
segir eitthvað, þá segir h. þm. A. Sk.
strax á eftir það sarna, og ef það vill
svo til, að h. þm. A.-Sk. veröur fyrri
til að koma með eitthvað, þá er h. þm.
Húnv. strax á eftir hjartanlega samdóma þessum sessunaut sinum og mági.
Þm. A.-Sk. Iýsti pvi lika yfir, að hann
væri ekki hlyntur flutningabrautum
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yflr höfuð, en hann er þó á þvi, að
leggja til þeirra 40,000 kr., af þvi að
það á að verja þeim til akbrauta í
kjördæmi mágs hans.
Að þvi er snertir tjárframlagið til
flutningabrautar i Eyjafirði, sem h. þm.
Húnv. er svo mikið á móti, þá er
hvork: frá stjórnarinnar hálfu né frá
minni hálfu farið frarn á annað en aö
halda áfram braut, sem byrjað er á.
Það hefir verið varið 14,000 kr. til
þessarar flutningabrautar, og það er
það sem eg get imyndað mér, að það
muni vaxa sumum i augurn, eg get
þess til, að mönnum hafi þótt nóg hvað
Eyjafjarðarsýsla hafi fengið á síðasta
þingi, og það er eins og h. þm. Húnv.
finnist að hans kjördæmi hafi orðið sérstaklega útundan. En eg ætla að reyna
að skýra frá, að það er ekki ástæða
fyrir hann að kveina sérstaklega. Það
er auðvitað leitt að fara út í slika
matning, en eg þykist neyddur til þess.
A síðasta þingi — og áður hefir ekkert
verið veitt til Eyjafjarðarsýslu sérstaklega — voru hinu eyfirzka skipaábyrgð
arfélagi veittar 5000 kr., en fé þetta
er ekki veitt til Eyjafjarðarsýslu eingöngu þó það heiti »hið eyfirzka skipaábyrgðarfélag«.
Háttv. þm. veit það
víst, að Eyjafjörður liggur bæði að Eyjafjarðarsýslu og Suðurþingeyjarsýslu.
Styrkur þessi var auk þess veittur í
viðurkenningarskyni fyrir það, að fyrir
liðugum 30 árum var i þessum héruðum settur á fót t'élagsskapur til þess
að koma slíkum þilskipaútvegi á stofn,
og skal eg geta þess, að sami styrkur
hefir verið veittur á Isafirði og í Rvík
eða við Faxaflóa til þess að koma sliku
fyrirtæki á stofn. Til spitalans á Akureyri voru veittar 5000 krón.
En það
verður eigi heldur t?lið beinlínis fjárveiting til Eyjafjarðarsýslu, því það eru
fleiri en Eyfirðingar sem nota spital
ann, þangað koma jafnvel Húnvetningar.
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Það sem aö þá verður eftir er til flutningabrautarinnar 14,000 kr. og 7,500
kr. til brúar á Hörgsá, eða als 21,500
krónur. Annaö fé fekk Eyjafjarðarsýsla
eigi, og gagnvart sfðari fjárveitingunni
urðu sýslubúar að leggja fram jafnmikla uppbæð.
Húnavatnssýsla hefir
þar á móti fengið Blöndubrú, sem
kostaði liðugar 20,000 kr., til vegarins
yfir Miðfjarðarháls liðugar 21,000 kr.
og 5000 kr. til Blönduósbryggju, og
hefir þannig fengið alls 46,000 krónur,
móti 21 þús. kr. til Eyjafjarðarsýslu,
og nú heimtar Húnavatnssýsla 40 þús.
kr. til, og þykist þó afskift.
Eg skal taka það fram, að Rangárvallasýsla, sem þó hefir verið vitnað f
að taki drjúgt af peningum, hefir ekki
fengið svona mikið, og þar vantar þó
algjörlega allar samgöngur á sjó, sem
Húnavatnssýsla hefir i rikulegum mæli.
Þetta hefir þá Húnavatnssýsla fengið á
örfáum árum, og geta menn þá séð,
hvort það er sérstök ástæða fyrir Húnvetninga, að fara að verða óánægðir. —
Eitt er það þó í þessu máli, sem eg
verð að vera h. þm. Húnv. (B. S.) samdóma um, og það er það, að þessir
vegir eru óþarflega dýrir, sem aðallega
statar af þvi, að það eru teknir menn
sunnan úr Reykjavík til vegagjörðar.
Þessir menn hafa miklu hærra kaup,
en alment gjörist, og frian flutning fram
og aftur; og auk þess hefir þetta orðið
til þess, að menn hafa ekki fengið eins
ódýra vinnu á staðnum, eins og hægt
var að fá.
Eg hygg, að það- mundi fullkomlega
nægja, að það yrði sendur verkstjóri
1 eða 2, þvi að á staðnum er hægt að
fá nógá verkamenn, að minsta kosti
er það hægt norður i Eyjafirði, þvi þar
fengu færri vinnu við brautina en vildu
vegna þessara aðkomumanna
Eg ætla þá að minnast á breyt.till.
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h. þingm. V.-Sk. (Guðl. G.), sem nýlega
hefir verið útbýtt.
Eg skal lýsa því
yfir, að eg ætla að greiða atkvæði með
henni. Brfeyt.till. þessi fer fram á, að
veittar séu 25000 krónur til spítalaus í
Reykjavik, og virðist mér þetta hæfilegt
tillag til þessa spitaia, og hygg, að það
sé i fullu samræroi við tillögu mina,
um að veita 2000 kr. til spítalans á
Akureyri.
Eg vona að það sannfæri háttv. þm.
um, að tillaga min sé i alla staði sanngjörn, og eins það, að ástæða sé til, að
hækka árstillagið til spitalans, eins
og h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) fer fram á,
að hækka árstillagið til spítalans í
Reykjavik.
Halldór Daníelsson:
Það var 47.
töluliður á atkvæðaskránni og breytingartillaga min á þingskjali 239, sem
eg ætlaði að minnast á. Eg er þakklátur hæstv. landsh. og hinni háttv.
fjárlaganefnd fyrir undírtektir þeirra.
Breyt.till. min er bygð á erindi frá
sýslumanninum i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu dags. 15. júli þ. á., og hefir
það legið frammi á lestrarsalnura þingmönnum til sýnis.
Vegurinn frá Skipaskaga að Blautós
liggur nú með sjó eftir svonefndura
Voguro. Þar er slæmt vegarstæði, bæði
klappir og fjöruvegur. Til vegar þessa
hefir ærnu fé verið kostað, og þó ekki
tekizt að gjöra hann betri en svo, að
hann megi heita fær, þegar bezt er
yfirferðar.
Vegur þessi er víst helmingi lengri en hinn fyrirhugaði vegur
>inn flóa«, er eg nú mun minnast á.
Hinn fyrirhugaði vegur á að liggja
beina leið af Skaganum inn að holtum,
er þar taka við, og sem allgóður vegur er yfir. Vegarstefna þessi var mæld
i fyrra af manni, sem mikið hefir fengist við vegagjörðir og lánast þær vel,
hr. Gísla Arnbjarnarsyni, og þó það nú
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hafi litla þýðingu, víl eg geta þess, að
eg var með manni þessum, þá er hann
mældi veginn, og leizt mér hið bezta
á, að leggja veginn þarna >inn flóann«.
Vegarlengdin mældist 1600 faðmar og
áætlað að hann kosti 4800 kr. eða 3
kr. faðmurinn. Að gjöra veg þennan
að öllu leyti af eigin rammleik er
sýslufélagi Borgfirðinga langt um megn,
ekki einungis sökum þess, að tekjur
sýsluvegasjóðsins eru smáar, — sem
sé 600 kr. á ári — heldur einnig af þvi,
að þar er i fleiri hurn að líta.
Sýslan hefir nú í sumar ráðist i mjög
kostnaðarsáma vegagjörð frá Fiskilækjarmelum suður í Lækjarnes, að svo
nefndum >Fjörum«. Vegur þessi, sem
er afar-nauðsynlegur, mun kosta að
minsta kosti 3000 kr. Sýslan hefír nú
þegar tekið lán til þessarar vegagjörðar.
Eg vona að hinir háttv. þingm. sjái
nauðsyn þessa og stuðli að þvi með
atkvæðum sínum, að Borgarfjarðarsýsla
fái 2400 kr. styrk til þess að gjöra
hinn umrædda veg frá Skipaskaga að
Blautós.
Breyt.till. frá h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.)
um skilyrðið fyrir styrk þessum aðhyllist eg, og er eg búinn að taka aftur
breyt.tiil. mina, sem var orðuð nokkuð
öðru visi.
Styrk til gufuskipaferða Wathnes
erfingja og Tuliniusar er eg mótfallinn.
Hið sameinaða gufuskipafélag heflr nú
fengið svo riflegan styrk, og heldur
uppi svo margbrotnum ferðum urahverfis
land og til útlanda, að ekki virðist þörf
á að styrkja slikar ferðir, að þessu
sinni, frá fleiri irambjóðendum.
Breyt.till. h. þingm. V.-Sk. (Guðl. G.)
greiði eg atkvæði mitt með. Fyrst um
sinn virðist ekki útlit fyrir, að vér fáum éfni á að byggja landsspítala, en
þefta mætti þá gera i bráð, að veita
Alþ.tið. B. 1899.
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25 þús. kr. til sjúkrahússins i Reykjavík. Eg held heldur ekki, að landsspitalafrumv. hafi góðum byr að fagna.
Maður sagði mér, er hann kom ofan
af áheyrandapalli efri deildar, að það,
landsspitalinn, hefði rétt >sliðrast« í
gegnum deildina.
Þóröur Thoroddsen: Eg er h. þm.
V.-Sk. (Guðl. G.j þakklátur fyrir ummæli hans um styrkinn til vegagjörðar
i Gullbringu- og Kjósarsýslu, atkvæðaskrá 46. Þar sem hann tók það fram,
að 10,000 kr. hafi þegar verið notaðar
í veginn, þá er það rétt hermt.
Hvað skilyrðið snertir, að sýslusjóður
leggi frara jafn-mikla upphæð, þá skal
þess getið, að eg hefi sett það af því,
að amtsráðið álítur, að sýslan sé þess
raegnug, og hefir samþykt það á fundi
að tekið væri lán.
Aftur á móti er eg ekki eins þakklátur háttv. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) fyrir
tillögu hans um spitalann, og þakklátur
þó, af því að eg sé, að hann lætur sér
ant um þetta mál, þó aðferðin til að
vinna því gagn sé alt önour en eg
vildi óska. H. þingm. vill láta leggja
25,000 kr. til að stækka þann spitala,
sem nú er, og er það ætlun hans, að
þetta skuli koma i stað landsspitalans
fyrirhugaða; ekki vill hann láta kalla
það >landsspítala«, hann virðist hneykslast á þvi nafni. Mér fellur þessi tillaga
ekki í geð. hvorki að formi eða efni.
Viðvikjandi formi till. er þess að
geta, að það kemur hvergi fram, hverjum þetta er veitt, og hver á að sjá um
framkvæmd á því. Um hið núverandi
sjúkrahús er það að segja, að það veit
enginn, hvort það er eign landsins,
bæjarins, einhvers hlutafélags — eða
það á sig sjáltt.
Ef sjúkrahúsið er eign landsins, hver
á þá á að sjá um, að þessu sé komið
í verk, og hver á að stjórna þvi?
27 (9. sept.).
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(Guðlaugur Ouðmundsxon: Landsstjórnin). Það virðist ekki vera skylda neins
og ekki landsstjórnarinnar heldur, því
að það er ekkert fé veitt til árlegs
kostnaðar, og engin ráðstöfun gjörð um
sjúkrahúsið, og getur landsstjórnin þvl
ekkert séð um eða fengist við rekstur
þess.
Þá er að rainnast á efni tillögunnar.
Hún fer fram á, að veita 25,000 krón.
til hins núverandi spitala, og eg verð að
segja það, að sleíta þannig nýrri
bót á gamalt fat, gengur næst þvf, að
henda peningum í sjóinn. Það er margt,
sem veldur þvf.
Til þess að unt sé
að byggja viðuhandi sjúkrahús útheimtist einkum fernt: 1., nóg jarðnæöi, 2.,
nóg vatn, 3., gott afrensli, 4., að sjúkra
húsið sé ekki í miðjum bæ. H. þingm.
ætlast ekki til, að þetta 25,000 króna
tiUag nægi um aldur og ævi, hann
ætTást t-il, að seinfia sé veitt meira fé
til þess að stækka megi spitaiann; en
þá verður líka að vera svo mikið
pláss, þar sem spítalinn er, að bægt sé
að bæta við húsið án þess að byggja
það að nýju, að öðrum kosti leuda
menn i ógðngura. Lóð sjúkrahússrus,
sém nú er, er að eins tæpir 900 Q
metrar, að bygðu lóðinni meðtaldri. —
Tveim megin sjúkrahússins eru vegir,
en að ofan dálitill garður, annars eru
hús i kring, öll lóðin mætti þvi verða
um 1600 Q raetrar, ef garðurinn væri
keyptur.
Það er talið að minsta lóð,
sem við megi una, þegar um lóð er að
ræða undir sjúkrahús, sé 100 metrar,
svarafidi til hvers sjúkrarúms.
Nú er hér ætlast til aö bætt sé við
10^-15 sjúkrarúmum, og er þá ljóst
áð lóðin er ónóg, ekki að eins fyrir
þann sjúkrarúmsfjölda, sem bæta á við
tíú, hváð þá heldur ef stækka ætti
sfðar meir, og er þvi ógjörningur að
hugsa um spitala á þessum stað. —
Vatn er þar ekki, og afrenslinu þannig
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háttað, að fyrir neðan liggja tún, sem
seld munu verða undir hús, og munu
þeir, er þar byggja, afþakka að fá
afrenslið frá spitalanum til sin.
Svo er á þaö að lita, að sjúkrahúsið,
eins og það er nú, fullnægir að engu
leyti þeim kröfum, sem nú á tfmum
eru gjörðar til sjúkrahúsa.
Auk þess
er hús þetta i byrjun svo illa bygt, að
það er orðið mjög fornfálegt, og mundi
ekki veita af helmingnum af þessu fé
til aðgjörða á því, og til þess að laga
það. Sjúkrastofurnar leka, svo að varla
er vært í þeim í rigningum, og ef
gola keraur, verður að breiða brekán
fyrir gluggana, svo að sjúklingana taki
ekki upp úr rúraunum.
Þegar svona
er ástatt, þarf mikið fé til viðgerða. —
Ef þingiö ætiar sér að veita nokkuð til
sjúkrabússbyggingar, ætti það að vera
til þess að byggja sérstakt sjúkrahús
á hentugri lóð. En er hægt að byggja
slíkt hús fyrir 25,000 kr.? Fjarri fer
því.
Sjúkrahúsið á Akureyri kostaði 25,000 kr., og er fyrir 14 sjúklinga, en
hér í Reykjavík er slíkt sjúkrahús
saraa sem ekki neitt. Hér þarí að hafa
stórt hús, þvi sökura læknakenslunnar
dugar engin lítil hola.
Það þarf að
bafa næga sjúklinga allan veturinn, ef
kenslan á að geta farið fram, svo i
nokkuru lagi sé. Að kenna læknisfræði
án sjúklinga, er sama sem að ætla sér
að kenna smiðai án þess að fá nemandanum efni, hefil, öxi o. s. frv.
Þeir þingm., sem hafa talað um þetta,
hafa gengið út frá þvi, að þessi spftali
sé gerður eingöngu fyrir Reykjavik og
sjúklinga þaðan.
En það er nú hinn
hraparlegasti roisskilningur. Þessi spitali yrði fyrir sjúklinga af öllu landinu,
og um leið og, bann er gjörður fyrir
læknaskólann, er hann gjörður fyrir
alt landið.
Það hefir verið samþykt frumv. um
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að fjölga læknúm, svo þeir verði 42 á
öllu landinu, en til hvers er það, ef
ekki er séð um, að læknar séu til í
embættin? Qg uni leið og kensla á
þessum læknum batriar, verða þeir betri
og gjöra þjóðinui meira gagn.
Það
kemur þjóðinni í koll, éf læknarnir eru
ónýtir.
Til sönnunar þvi, að spitalinn mundi
ekki verða fyrir sjúklinga úr Reykjavik
að eins, beldur sjúklinga at öllu landinu, skai eg geta þess, að Guðmundur
Magnússon kennori við læknaskólann
heflr skýrt frá, að árið 1898 hafi verið
á spítalanum bér 96 sjúklingar, en þar
af voru að eins 20 úr Reykjavik, en
binir 76 ttr ýmsum áttum. Það er raeð
öðrura orðura s/4 utan af Jandi á móti
*/* úr Reykjavík.
Þegar þess lika er gætt, að þingið
hefir verið öriátt við spftalana á Akur
eyri, Seyöisfirði og ísafirði, er þaö
merkilegt, hversu knapt það hefir verið
við spitalann 1 Reykjavik, þvi þessar
1200 krónur, sem spítalinn fær, eru
eiginiega ekki annað en húsaleiga handa
læknaskóianum, og þannig befir þingið
látið þenna spitala sitja á hakanum,
þvert á móti þvi, sem ætti að vera.
Eg get af áður sögðum ástæðum þvi
ekki annað en verið á móti því, að
þesaar 25 þús. kr. séu settar í þennan
gamia spitala.
Eg álit að það eina, sem dugar, sé
sérstakur spitali, og mér finst læknaskólinn eiga heirnting á að fá hann. —
Það eru fleiii á þessari skoðun en eg,
og þvi tii sönnunar skal eg með leyfi
forseta lesa upp þetta skjal, sem eg
befi hér á milli handa, frá kennurum
skólans.
>Það er samhuga álit vort kennara
lækaaskólans, er hér ritum nöfn vor
undir, að iandsspítali i . Reykjavík sé
öldnngis Bauðsyniegt skilyrði fyrir þvi,
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| að skólinn geti þrifist og komið að tilætiuðura notum. Álitum vér að frumv.
landsspitala-nefndarinnar i efri deild
alþingis um stofnun landsspitala feii i
sér hinar allra iægstu kröfur í þá átt,
og teljum í alia staði óaðgengilega tillögu þá um stækkun á sjúkrahúsinu í
Reykjavík, er komið hefir fram i neðri
deild þingsins.
Góður spitali i Reykjavik er hreint
og beint lífsskilyrði fyrir læknaskólann;
ef þingið álítur, að þjóðinni sé ofvaxið
að koma sltkum spitala á fót, er eigi
sé rninni eða ver úr garði gerður en
frumv. landiæknisins fer fraro á, eins
og það nú liggur fyrir í efri deild, þá
teljum vér ráðlegast, að skólinn sé
lagður niður.
Reykjavik 1. ágúst 1899.
J. Jónassen, Guðmundur Magnússon,
Guðmundur Björnsson, Björn Olafsson,
Vilhelm Bernhöft, Sæm. Bjarnhéðinsson.
Þetta er álit þeirra tnanna, er vit
hafa á raálinu, og er það undarlegt, að
þeir, sera ekkert vit hafa á því, skuli
vera að berja það fram hér i þingsalnum, að þetta sé óþarfi, þvi að það er
sama sem þeir geri orð þessara manna
ómerk, og þvkist sjálfir hafa vit á þvi,
sera þeir hvorki hafa vit á eða geta
haft vit á.
Eg tala þessi orð ekki til háttv. flutningsmaons till. (Guðl. G.), heldur tíl
binna hér i deildinni, þvi að hann tók
það fram i ræðu sinni, að hann ætlaði
að skelia skolleyrunum við öllu þvi, er
læknarnir og yfir höíuð þeir, sera vit
hafa á raálinu, segja.
Þó að eg hafi nú farið nokkuð börðum orðum um tíllöguna, og sýnt íram
á, hve ástæðulaus hún er í því formi,
sem hún kemur fram, þá skal eg samt
ekki vera á móti þvi að fé sé veitt á
fjárlögunum til spitalabyggingar, en
það verður þá að vera til sérstaks spi27*
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tala, og meira fé þarf, en hér er farið
frara á. Ef menn eru á því, að fara
þessa leið, sem eg nú hefi nefnt, væri
i sjálfu sér ekkert að þvf að samþykkja
tillöguna nú, i þvi skyni að breyta
heuni við næstu uraræðu, en þá svo
mikið, að ekkert verði eftir af »ori
ginalnum*. Það þarf ekki að eins að
veita fé til byggingarinnar sjálfrar,
heldur og til húsbúnaðar og áhaldakaupa,
því að alt er það ónýtt á spitalanum,
sem er.
Skal eg svo ekki fara fleiri orðum
um þessa tillögu, en vona, að menn
samþykki hana ekki, eða þá, ef menn
samþykkja hana, að það sé i þeim tilgangi að breyta henni við næstu um
ræðu.
Valtýr Guðmundsson: Þó þaö hafi
orðið töluverðar umræður um ritsimann,
finn eg samt ástæðu til að minnast á
hann og sumt annað nokkuð frekar,
því margt hefir komið fram i umr.,
sem þörf er á að leiðrétta.
1. þm. Árn. (Tr. G.) mintist fyrst á
hækkunina á launura yfirhjúkrunarkonunnar við holdsveikraspítalann og vildi
álita hækkunina réttmæta og að ekkert
væri við það að athuga. Sem ástæðu
fyrir þvi færði hann það, að hann
hefði þekt mann, sem fyrir nokkrum
árum var frískur og heilbrigður, en nú
er kominn á holdsveikraspítalann. Eg
skal ekki fara mörgum orðum um
þessa sönnun hans, en aðeins geta þess
að eg sannfærðist ekki af henni um
það, að dr. P. Beyer hafi haft leyfi til að
veita 100 kr. úr landssjóði. Hvort aðrir hafa gert það, skal eg láta ósagt,
en ekki þykir mér það líklegt.
Svo mintist hinn sami þm. á ritsímann. Eg gat þess til i gær, að hann
mundi vera í minni hluta fjárlaganefndarinnar að þvi er ritsimann suerti, en
reyndin hefir orðið önnur, þvi hann
hefir nú lýst þvi yfir, að hann hafi ver-
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ið í meiri hlutanum og lét hann þess
getið um leið, að hann hefði tekið meira
tillit til landsins en bankans. En mér
finst maður taka tillit til landsins með
þvi að taka tillit til landsbankans, sem
er eign landsins og stofnaður landinu
til hagsmuna. Hann beindi þvi að mér,
að eg ætti að halda mér við háskólann
og ekki vera að gefa mig við pólitik
og stórmálum landsins. Þessu saraa
finst mér eg geta beint að honum að
nokkuru leyti. Eg vil nefnilega biðja
bann um að taka svo mikið tillit til
landsins, að gefa sig ekki við pólitik og
stórmálum þess. Aftur á móti get eg
varla beðið hann að halda sér við
bankann, því það er álit allra manna,
að hann hefði aldrei átt þangað að
koma. (Tryggvi Gunnarsson: Allra ?)
Já, að allra skynberandi manna áliti
hefði ef til vill hann allra sízt átt að
koma að þeirri stofnun, þvi hann ber
ekki skyn á bankamál. En úr þvi
hann nú einu sinni er þangað kominn,
sem aldrei skyldi verið hafa, þá er
bezt fyrir hann aö halda sig þar og vera
ekki að blanda sér inn i pólitik og stórmál, i heimildarleysi við bankalögin, en
hann virðir þau ef til vill að vettugi og
gerir það sem honum sýnist, eins og
hann brúkar varasjóð bankans til þess
er honum sýnist. Hinn sami þm. sagði,
að það væri ekki tekið tillit til þess, að
landið gæti tekið á sig ofmikinn kostnað. Þetta nær ekki nokkurri átt, því
það eru til áætlaninir frá félaginu yfir
kostnaðinn og það tekið fram, að alt
sé mjög riflegt. Hann sagði einnig, að
hvert einasta kauptún mundi heimta
telefón. Þetta Hggur alls ekki fyrir,
en mér þykir samt liklegt, að allar hinar stærri verzlanir að minsta kosti
leggi telefón til sfn. En mér finst nógur
tími fyrir þm. að tala um þetta og vera á
móti því, ef hann verður oftar á þingi.
Hann og hinn h. þm. Rvk. (J. Jenss.)
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talaði ura, að áætlanirnar mundu ekki
vera sem áreiðanlegastar, þvi stjórnin
heimtaði meira fé en gert væri ráð
fyrir i áætlaninni, en úr því hinir h.
þm. ekki skilja það, er velkomið að eg
skýri það fyrir þeim. Stjórnin álitur
ekki skýrslurnar um kostnaðinn of lágar, heldur vill hún hafa fé á railli
handa til undirbúnings og rannsókna,
til þess að hún standi ekki uppií vandræðum eins og seinast. Það þarf að
rannsaka, hvar þráðurinn á að liggja.
Hanson, sem ferðaðist hér um, heimtaði 4000 kr. fýrir starfa sinn, ef hann
yrði riðinn við fyrirtækið, en 8000 kr.,
ef hann yrði það ekki. Svo þarfnýrra
rannsókna við. Þetta á félagið ekki
að borga, þeldur stjórnin og hún tekur það af þvi fé, sem veitt er til fyrirtækisins.
1. þm. Árn. (Tr. G.) sagði, að eg
hefði þagað ytir sumum skilraálunum.
Það er satt, en það var af þvi að eg
hafði enga heiraild til að segja frá
þeim, nema þessum 300,000 kr. C. Hage,
framsögumaður
fjárlaganefndat innar,
tók það beinlinis fram við mig, að
þetta væri heimullegir skilmálar. Eg
var þess vegna bundinn til að þegja og
eg veit ekki, hvaðan þm. hefir komið
heimild til að skýra frá
þessu
opinberlega. En þetta befir ef til vill
breyzt slðan eg talaði við Hage, en
það er víst, að þegar eg talaði við
hann um þetta, þá átti að halda samningnum leyndum.
• En svo steudur á, að félagið vill ekki
eiga við landsimann, heldur aðeins sæsimann. Þá var það annað, sem honum þótti athugavert, og það var að
félagið fengi tiltölulegan hluta af ágóðanum. Mér þykir það nú ekkert sér
legt tiltökuraál, þegar félagið leggur
fram 300,000 kr., þó það fengi tiltölulegan hluta af ágóðanum. Um ágóða
getur ekki verið að tala, nema þvi að
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eins að tekjurnar séu meiri en útgjöldin, og þá á félagið að fá siun hluta af
ágóðanum við landsimann. Tekjur eru
að eins það, sem fram yfir er útgjöldin. Þó mér þyki þetta nú ekki- sérstaklega óaðgengilegt, þá er þó ekki
víst, nema að breyta mætti því svo,
að Islendingar fengju allan ágóðann.
Slikt gæti verið samningsatriði, þegar
stjórnin veitir leyfið til að leggja símann og tillag til hans frá íslands
hálfu.
Þá spurði h. þm. A. Sk. (J. J.), hverra
framfara mætti vænta af ritsimanum.
H. þm. S. Múl. (S. G.) hefir nú svarað
því að miklu leyti, og benti á reynslu
annara þjóða. Svo má líka benda á
það, að það yrði kannske fyrsta sporið
til innlendrar verzlunar, og svo er svo
margt annað, t. d. skipaferðir, eða ef
skip laskast eða stranda, þá má senda
ritsímaskeyti eftir hjálp.
Sömuleiðis
þegar isalög eru, og eins ef snögglega
kemur sfldarganga, að þá má senda
símskeyti eftir skipum. Eg veit að á
Norðurlandi og Austfjörðum hafa skip
stundum legið alt sumarið og ekkert
fengið, en svo þegar þau hafa verið
farin heim, þá hefir kanske a!t i einu
komið síldarganga. Kæmist nú ritsíminn á, þá mætti senda skeyti, að nú væri
hentugur tími, og mætti líklega loka
sildina inni á meðan í nótum. Lika
getur vjrið að fólk sé atvinnulaust á
sumura stöðum, en þá mætti senda boð
eftir því, þangað sem þörf er fyrir pað
i fljótu bragði, og það getur oft verið
áriðandi. Það er þannig margskonar
hagur, sem af því mundi leiða, ef símskeyti kæmust á. Hinn sami þm. (J. J.)
sagði lika,að hann vildi láta félagið leggja
landsimann, og sjá svo hvernig gengi,
t. d. eftir 3 ár. En félagið mun als
ekki ganga að því, það hefir aldrei
gefið kost á öðru en að leggja sæsimann og veita svo 300,000 kr. til land-
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siraans, og að þing og stjórn annist svo ætlanirnar væru of hátt settar, einkum
þar sem gjört er ráð fyrir 3 stöðvum
lagningu hans og annað.
(stationum),
sera ætlað er að kosti 5000
Þá var það lika eitt, sem hann mintist á, og það var, að réttara væri má- kr. hver, sem verður þá 15000. En nú
ske að bíða, þvi nú væri svo mikið tal- . segi eg, að stöðina á Seyðisfirði eigi
að um simskeyti i loftinu þráðalaust féiagið óefað að kosta. Og eg sýndi
í sama streng tók lika h. þm. Rvk. !i fram á í gær, að raeð þvi að losna við
(J. Jens.) og sagði, að nú mætti senda Seyðisfjarðarstöðina sparaðist 7—8000
skeyti á þann hátt 40 enskar raflur. kr. Eg veit varla hvað vakað hefir
Það hefir líklega verið með vilja, að fyrir félaginu að gjöra ráð fyrir nema
hann tók fram enskar rofiur, því þá 2 stöðvum, heldur gera ráð fyrir Seyðverður það svo stórt i muuni. En ! isfjarðarstöðinni lfka, nema ef það ætlþetta eru þó ekki nema 8 mllur darisk- aði sér að græða þessa uppbæð. Það
ar eöa l»/s úr þingmannaleið. En væri er augljóst bæði af skjölum þeim, sem
slikt komið mjög vel á veg, held eg eg hefi i höndum og því sem eg þegar
ekki að félagið legði 300,000 kr. til hefi tekið fram, að draga má talsvert
landsima. Svo líka ef á að senda frá áætlunum.
H. þm. Rvk. (J. Jenss.) tók fram, að
skeyti þráðalaust, þá verður að vera
hæðalaust (Jón Jensson-. Ekki satt). þegar þingið sfðast veitti 35,000 kr., þá
Jú, það er satt, og eg er hræddur um, heföu menn álitið sem raálið væri þar
þó að station væri hér, þá mundi með útkljáð, en það er vist ekki allskannske Vatnajökull geta orðið ein- kostar rétt; eg held að fyrir flestum
hversstaðar i vegi, ef senda ætti skeyti hafi vakað, að miklu roeira fé raundi
milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. En þurfa, og það man eg, að einu sinni
ef jafnan ætti að miða við, hvað verða var hér með þingsál.till. lofað að veita
kynni i framtiðinni, þegar ura eitthvert 45,000 kr. Hann tók lika frarn, að
fyrirtæki er að ræða, þá mundi litið hér væri um botnlaus útgjöld að ræða,
verða úr framkvæmdum. Það er víst, en það get eg ekki skilið. Hér eru að
að menn hafa gjört sér góðar vonir eins áætlaðar ákveðnar upphæðir, og
um ýmislegt nýtt, en reyndin orðið þegar félagið tekur fram, að þær séu
siður. Það er oft að í Mödum og tíma- riflega áætlaðar, þá er varla dragandi
ritum er talað um, hvað eitthvað sé i efa, að þær eru ekki of lágar. Hann
gott og hverjar afleiöingar það muni sagði, að áætlanirnar væru ekki áreiðhafa, ef það komist á o. s. frv. En anlegar, því kostnaðurinn hefði ekki
svo hefir ekkert orðið úrþvi, þegará átti verið rannsakaður nákvæmlega. En
að heröa. í þessu tilfelli hefir það nú eg segi jú, því þær eru gjörðar af
sýnt sig af tilraunum, að það hefir mönnum, sem vit hafa á, þar á meðal
komist lengst, að senda loftsírnaskeyti verkftæðing Hanson, sem einmitt sýndi,
yfir sundið milli Englands og Frakk- hvað kunnugur hann er erviðleikunum
hér, með því að hækka áætl. úr 18000
lands.
H. þm. S. Múl. (Sig. G.) sagði, að við kr. upp i 46 þús. kr.
ættum að byggja á því, sem fagmenn
Hann sagði ennfremur, að sumir
aegðu okkur, þvi sjálfir hefðum við héldu því fram, að það væri samasem
ekkert vit á þvi, og gætum ekki bætt að fella máliö, ef ekki væri fé veitt, en
úr áætlunum, en eg þóttist i ræðu hann væri ekki á þeirri skoðun. Það
minni i gær hafa sýnt fram á, að á- befi eg heldur aldrei sagt, en eg hefi
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sagt það, að það gæti orðið stór hnekk- sjái að er affarasælast. Eg skyldi fúsir tyrir málið, sá hnekkir að ekkert lega játa það, að það væri óaðgengiyrði hægt að gjöra fyrri en eftir 2 ár, legt, ef hötuðstaður landsins hefði ekki
og 8vo, eins og eg tók fram f gær, líka gagn af símanura, en þegar hann
gagnvart útlendingum að þegar þeir nú missir einskis í, þá skil eg ekki,
sæju að Islendingar sjálfir vildu ekk- hvaða ástæða getur verið til að vilja
ert leggja fram, og það þegar um ekki unna öðrum að hafa lika gagn af
svona litla uppbæð væri að ræða, houum. En sem sagt, eg vona h. þingd.
hvort þeir þá ekki mundu, ef til vill, samþ þetta fjárframlag.
hugsa sem svo, að ekki væri vert að
Tryggvi Gunnarsson: Fyrst skal eg
eiga neitt við fyrirtækið. Þess vegna með fám orðum vikja að breyt.till. h.
gæti það lika orðið hnekkir.
þm. V. Sk. (Guðl. G.) um fjárveitingu
Þá sagði h sami þm. einnig, að eg til endurbóta á spitalanum í Reykjavík.
hefði sagt, að Danir mundu taka sina Það er styzt af að segja, að eg er mótfjárveiting aftur, ef þingið ekki sam- fallinn breyt.till. þessari, í fyrsta lagi
þykti að veita þessa upphæð; það hefi af þvi, að umbætur þær, sem fram á
eg heldur aldrei sagt, en eg hefi tekið er farið, eru ófullnægjandi, og í öðru
fram, að hún gæti ekki orðið notuð, og lagi af því, að þær fyrirbyggja það, að
að málið yrði þá að leggjast aftur fyr- vér um langan tima getum fengið
ir rikisþingið, ef ekki væri fast bundið hentugan spitala fyrir landið,
við að leggja simann á Austurland, eða
Þá skal eg svara nokkru h,- þm.
réttara sagt Seyðisfjörð.
Þm. getur Vestm. (V. G.), þó ekki upp á það, sem
sjálfur séð það, að félagið vildi ekki okkur f«r persónulega á milli, þvi að
ganga að þvi að veita 150,000 kr. til hvorki sæmir það að troða þess háttar
þess að hanu kæmi á land i Reykja- illsakar hér i þingsalnum, og svo er h.
vik.
þm. Vestm. (V. G) nú dauður, og getH. þm. S.-Þing. (P. J.) sagði, aö það ur þvi ekki borið hönd fyrir höfuð
mundi vist engin hreppapólitik vera að sér.
vilja heidur fá sæsímann hingað til
H. þm. Vestm. (V. G.) heldur þvi
Reykjavikur, en mér skilst að hér sé fram, að ritsímafélagið norræna sé óum annað verra að ræða, nefnilega að fáanlegt að leggja fréttaþráð hér yfir
vilja ekki unna neinum öðrum gæð- land. Á siðasta þingi stóð þó málið
anna, heldur að eins að Reykjavík ein þannig, að félagið ætlaði að leggja
hafi gagnið og engir aðrir; ástæðan get- þráðinn eða ritsimann til Reykjavikur,
ur varla verið önnur, því kostnaðará- og var talað um að félagið ætlaði að
stæðan er svo mikill barnaskapur, að leggja hann i land á suðausturströnd
hann getur engin grýla verið. Eða íslands, og þaðan yfir land til Reykjavilja h. þm. heldur fá lagðan sima til víkur. Þá var það ekki hrætt við að
Reykjavíkur og þá engin tillög frá öðr- leggja sjálft simann yfir land. Það hef
ura til Landsima, eða skyldi ekki sá ir hlotið að koma einhver nýr maður
landsími verða landssjóði dýrari, sem siðan, sem hefir lagt gott til málsias.
hann yrði að annast einn, et sæsiminn Þá kom ekki til orða á þingi annað en
lœgiá land i Reykjavík? Rikisþingið að landið veitti 35,000 kr. á ári, um
vfidi að alt landið hefði gagn af sim- j 20 ár, til frétta þráðarlagningar milli útanum, og það vona eglika að h. þingd. ; landa og Reykjavíkur, en ekki minst
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þá einu orði á það, að landið ætti þar
að auki að leggja fé fram, til þess að
leggja fréttaþráð yfir land.
í öðru lagi talaði h. þra. Vestm. (V.
G.) um, að mótstöðumenn þess, að þráðurinn væri lagður anriarsstaður á land
en i nálægð við Reykjavík, spyrntu á
móti þessu af hreppapólitik. Eg verð
að segja fyrir mig, að mfn bréyt.till er
alls ekki sprottin af því að eg sé að
hugsa um hagsmuni Reykjavikur fremur en annara hluta Jandsins, heldur
beinlínis af þvi að eg lít á hag landsins alls; mér þykir ærið viðsjárvert að
leggja landinu allsendis óákveðha kostnaðarbyrði á herðar, en það er gjört,
eins og aths. í stjórnarfrumv. er orðuð.
Efnahag landsins er svo varið nú, eftir
því sem útlit er fyrir með árferði og
efnahag landsmanna/ að vér verðum að
fara varlega, og gæta þess að reisa
oss eigi hurðarás um öxl. Eri eg held
að hægt sé að koma máli þessu i viðunanlegt horf, án þess að stofna land
inu í alt of mikla óvissu, og það er
með því að þingið samþykki breyt.till,,
sem eg mun koma með til 3. umræðu,
að landiö veiti fast ákveðna uppbæð
til landsimalagningar, og stendur mér
á sama hvort heldur það nú væru
50,000 kr. eða 60,000 kr. Það ætti að
vera nóg, því h. þmí Vestm. (V. G.) er
búinn að margsegja, að áætlun stjórnarinnar 56 þús. kr. sé of há. Það má
þvi ætla, að óhætt sé, að einhvermuni
fást til að leggja landsimann fyrir 360
þús. kr., þegar svo riflega er boðið
fram fé til lagningárinnar, eftir áliti
þm. Eg hefi hugsað mér, að þegar svo
langt er komið, að stjórnin hefir fengið
málið i sínar hendur, þá auglýsti hún i
enskum og þýzkum blöðum, að þetta
fé stæði til boða þeirio, sem vildu leggja
simann yfir land. Ef athtígasemdin i
stjórnarfrumv. er samþykt, þá hefir
landið skuldbundið sig til að leggja |
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fram alt það fé, sem vantar upp á
300,000 kr, frá ritsimafélaginu, hvort
sem það svo verður 50,000 eða 100,000
kr.
Þessa óvissu vil eg að félagið
en ekki landið taki á sig, en svo hefir
félagið aftur hagnaðinn, ef kostnaðurinn
verður minni en fjárveitingin er. Eg tek
það aftur upp, sem eg sagði i morgun,
að eg er með því að siminn sé lagður
á land á Austfjörðum, ef upphæð af
landsfé til ritsimalagningarinnar yfir
landið er fastákveðin, og þykist eg þá
sýna með þvi, að hér sé um enga
hreppapólitik að ræða fyrir mér, heldur það eitt, að eg vil ekki að landinu
sé bundin á herðar óákveðin fjárútláta
byrði. En hér er dálitið einkennilegt
við alt þetta þrátt. Það er svo að
heyra að h. þm. Vestm. (V. G.) og
hans fylgjendur álfti, að atkvæði alþingis um 10 eða 40 þús. kr. fjárveitingu meiri eða minni, ráði úrslitum
málsins, en það er langt frá því að svo
sé. Þeir, sem mest atkvæði hafa i
>stóra norræna ritsimafélaginu<, líta
ekki á nokkur þús. kr., sém upphaflega
þarf að leggja til, heldur lita þeir á,
hvort fyrirtækið í tramtiðinni gefi þeim
gróða eður tap. ■ Eg hefi talað við formann hins norræna ritsíraafélags alveg
eins og h. þm. Vestm. (V. G.), og heyrt
orð hans jafn-glögt og hann, og fanst
mér hann heldur vondaufur um, að
málinu yrði komið frara bráðlega. Hann
sagði, að ef aðalhlutaeigendur ritsimafélagsins væru Skandinavar, þá gæti
hann verið vongóður um málið, en nú
væri svo ástatt, að það væru Frakkar,
sem ættu fiestar aktiurnar i télaginu,
og réðu þess vegna mestu, en þeir hefðu
að þessum tfma verið mikið tregir til
að veita féð tii að koma málinu tram,
ncma þvi að eins, að hægt væri að
koma þvi í það horf að sennilegt væri,
að fyrirtækið gæti orðið gróðavænlegt
í þeirra augum, því að þeim mundi ekki
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detta i hug að leggja fé í sölurnar frá sér fyrir íslaud. Það er framtíðar gróðavonin sem ræður atkv. þeirra.
Eg álit þvi, að ef vér bjóðum fram fast
ákveðna fjárupphæð, t. d. 60,000 kr.,
sem er meira en það, sem h. þmVestm. (V. G.) segir, að reynslan muni
sýna, að þurfi til þess að leggja ritsimann yfir land, að viðbættum 300,000
kr., þá álít eg að þiugið hafi leys1
hendur sinar sómasamlega. Hér er
ekki aðalatriðið fyrir afdrif málsins
hver skilyrði þingið setur eða hvað
stjórnin segir, heldur hitt, hvernig fer
um það við atkvæðagreiðslu á aðalfundi ritsímafélagsins norræna í Parls.
Jens Pdlsxon: Viðvikjandi breyt.till.
minni um fé til vegalagningar upp
Mosfellssveitina, skal eg bæta því við
það, sem eg áður sagði um nauðsyn
hennar, að þrátt fyrir mótmæli þau,
sem fram hafa komið, þá viiðist mér
verksmiðjan á Álafossi jafnvel ein út
af fyrir sig gjöra það nauðsynlegt, að
vegur þessi sé lagður. Það virðist full
þörf á þvi að hafa veg þangað, sero
fær sé á vetrardegi, því að verkefni
þarf að flytja að verksmiðjunni á vetrum eins og á sumrum, og eigi siður
koma þvi þá burt frá henni, sero unnið hefir verið. Að minsta kosti ætti
þetta að vera steiklega meðverkandi
til þess að hinar 10,000 kr., sem farið
er fram á til vegagjörðarinnar, fengjust
veittar.
Þá skal eg minnast á breyt.till. undir 52. tölulið á atkvæðaskránni. Eg
hefi siðan eg talaði seinast fengið þær
upplýsingar, að verzlunarfélag það, sem
Björn Sigurðsson í Flatey stendur fyrir,
muni hafa hug á að fá dálitinn bát og
láta hann ganga um Breiðafjörð. Það
gæti verið hvöt fyrir félag þetta, ef
það ætti von á þvi, að geta fengið dálítinn styrk úr landssjóði til þess að
Alþ.tið. B. 1899.
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' halda ferðunum uppi. Þessa vildi eg
; ekki láta ógetið, en það sem aðallega
kom raér til að tala nú, það voru orð
þau, sem fallið hafa um fiutningabraut! irnar. Eg verð að játa það, að hve
i nær sem eg heyri falla orð i þá átt,
{ að þær séu ekki nytsamar, þá snerta
þau mig óþægilega.
j
Sérstaklega voru það ummæli h. þm.
j S.-Þing. (P. J.), sem eg ætlaði að minnast á. H. þm. (P. J.) fórust mjög
skynsamlega orð, að þvi leyti, að hann
kvað þörf á að rannsaka, hverjar flutningabrautir ættu að sitja fyrir, og yfir
höfuð þyrfti að komast að fastri niður, stöðu um það, i hvaða röð þær skyldi
{ leggja. En h. þm. S.-Þing. (P. J.) gjörði
ráð fyrir, að sú rannsókn mundi leiða
til þess, að rétt yrði talið að stiyka
sumar þeirra eða allar út úr vegalögunum. (Pétur Jónsson: Það var ekki
eg, sem það sagði). Eg bið forlálts á
misminninu, það var h. þm. Snæf. (E.
G.) sem hafði á orði, að stryka þær út
úr vegalögunum. Eg get ekki látið mig
: furða mjög á þvi, þótt þessar fiutninga, brautir séu eigi enn meira notaðar til
! vagnfiutninga en þær eru. Vér vitum,
i að vér Islendingar erum seinir á oss,
að gjöra gagngjörðar breytingar, hvort
heldur að er i búskap, flutningum, ferðalögum eða öðru. Það hefir lika komið
i ljós, að hestar vorir með þvi uppeldi
og fóðri, sem þeir hafa jafnaðarlega,
eru nokkuð veikbygðir til að draga
þunga vagna. Af þessu leiðir, að vér
þurfum að koma oss upp sérstökum
vagnhestum, og fóðra þá betur en áburðarhesta vora, en það þarf auðsjáanlega nokkurn tima og samtök til
þess að koma þessu í kring, og svo
eins til hins, að bændur geti nokkuð
alment útvegað sér hentuga flntningavagna. Þegar þessa alls er gætt, þá er
ekki von að vagnflutningar séu komn28 (9. sept.).
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ir laagt á veg enn; þó vaxa þeir með
ári hverju.
En svo er eitt atriði, sem ætti að
hvetja 088 til að halda flutníngabrautunum áfram. Eins og kunnugt er, þá
eru menn i seinni t(ð farnir að nota
sérstaka vagna, hina svo kölluðu motorvagna; eru þeir sumir knúðir fram með
rafmagni, en geta lika gengið fyrir vél,
sem hituð er með steinoliu.
Sumir
þeirra eru svo gerðir, að þeir ganga
eftir spori, en nú upp á siðkastið hafa
menu komist upp á að nota þá á sléttum vegi, án þess nokkurt spor þurfi.
Eg hefl nýlega átt tal við mann, sem
heflr séð vagna þessa notaða 1 útlöndum, og líka séð fiutningabrautvora hér
austur eftir, og áleit hann, að væri
henni baldið nokkurn veginn vel við,
þá roundi mega hafa beztu not af motervögnum á henni.
Þvi álít eg að
flutningabrautiruar rouni brátt koma
oss í góðar þarflr, i miklu betri þarfir,
en flestir munu nú hyggja. Motorvaguar þessir eru ekki mjög dýrir. Eghefl
séð það auglýst, að i Þýzkalandi fáist
þeir fyrir 3000 mörk eða 2700 kr. Auðvitað er það, að fyrst um sinn yrði
nokkuð margir að slA sér saman um
einn vagn, euda mutidi hann nægja
handa heilum sveitum Eg hefl þá trú,
að innan skamms muni flutningabrautir vorar reynast oss mesta þing, því að
auk þess, sem þær eru ágætur hestavegnr, mur.i og mega nota þær fyrir
motorvagna. Að þvi er snertir spursmál
það, sem þeir voru að ræða sín á milli
h. 2. þm. Húnv. (B. S.) og 1. þm Eyf. (Kl.
J.) hvor sýsian Búnavatns- eða Eyjafj.s.,
ætti að aitja fyrir með að tá frambald
á flutaingabraut, þá skal eg taka það
flram, að mér þykir það eðlilegt, að
Húnavatussýsla sé iátin ganga fyrir,
og þar sem svo er, eins og h. 2. þm.
Húnv. (B. S.) hélt firam, að á stjórnarfrumv. hefir hvað eftir annað verið
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gjört ráð fyrir, að fé y rði varið til flutningabrautar i Húnavatnssýsiu, en ekkert orðið úr, þá þykir mér það mjög
eðlilegt, að Húnvetningar haldi þvífast
fram, að á þessu fjárhagstiraabili verði
þó eitthvað úr brautarlagningunni bjá
sér.
Að öðru leyti vil eg ekki fella neinn
ákveðinn dóm um það, hvort héraðið
eigi f sjálfu sér að ganga hér fyrir, því
að eg er hvorugu héraðinu nógu kunnugur til þe88. Þó hefir mér verið sagt,
að vetrarfsar bættu mjög flutninga í
Eyjáflrði, og meira en i Húnavatnssýslu.
Úr þvi eg tók til máls, get eg ekki
stilt mig að minnast á tölulið 59. á atkvæðaskránDÍ, þar sem fjárlaganefndin
leggur það til, að atbugaseradin við 12.
gr. D., það er við fjárveitingarliðinn til
ritsfma roilli Islands og útlanda, falli
burtu, en su atbugasemd heimilar stjórninni að ákveða, að sæsíminn sé lagður
á land á Austurlandi, og að verja á
fjárhagstimabilinu alt að 75000 kr. til
að undirbúa landsímalagning og útvega
efni og áhöld til þess, með því skilyrði,
að sá sem leyfi fær til að leggja sæsimann, leggi 300,000 kr. fram til lagnii.gar símans yfír land frá lendingarstöðinni til Reykjavíkur. Af þeim upplýsingum, sem fyrir liggja í þessu máli,
er eg kominn að þeirri niðurstöðu, að
þessi tillaga háttv. fjárlaganefndar sé
misráðin.
Eg lit svo á, að það sé vist, að hið
stóra norræna ritsímafélag leggi 300,000 kr. fram til landsima, svo framarlega sem heimild og fjárveiting sú, sem
stjóraarfrunav. fer fram á, verður veitt.
En artur á roóti, ef að hún verðurekki
veitt fyrir þá sök, að þingið kýs heldur að leggja símann á land við suðvesturströndina, þá skil eg máiið svo, að þá
sé engin vissa og engin sennileg von
framar til þess, að það verði lagt fram
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nokkurt fé til landsímans. Fjárframlag það, er i þvi tilfelli var sett sem
skilyrði frá rikisþinginu, taefir bið stóra
norræna ekki viljað ganga inn á að
leggja fram til framhalds siraanum yfir
landið.
Mér finst að það sé þetta tvent, sem
maður verður að bera saman bvort tiltækilegra sé. Eg get ekki hugsað mér
sæsímann kominn bér á land f nánd
við Reykjavik og kominn til Reyjavikur með tiltölulega litlum kostnaði, þar
8em ekki væri um neinn lengri veg að
ræða, án þess að þegar kvikni svo
sterkur áhugi á að kcma honum áleiðÍ9, t. d. til Norðurlands. að það hljóti
að veitast til þess fé innan skamrns,
nema þvi að eins, að það verði tekið
upp fyr að senda þráðarlaus skeyti.
En verði sú nýung orðin nothæf, þá
verðor farið að stritast við að byggja
stationir út um landið, og raá ganga
að þvi vfsu, að þær muni einnig kosta
mikið fé, og þá yrðu stöðugar fjárveitingar nauðsynlegar til þess að halda áfram yfir landið, sem mundi verða erfitt viðfangs, af þvi að þá yrðum við að
spila algert upp á okkar eigin spitur.
Eg get ekki bugsað mér annað en að
einnig það muni hafa stórkostlegan
kostnað i för með sér, og sé ekki annað, en að tvísýnt sé um mögulegleika
til að koraa þvi i verk. Aftur á móti,
ef siminn á að koma upp á Austfirði,
þá eigum við þessar 300,000 kr. visar.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) tók það fram,
að það sé enganveginn víst, að það fé
dugi til að koma þræðinum áfram yfir
Norðurland, gegnum Akureyri, og hingað til Reykjavikur. Eg er honum samdóraa um það, að það verði alls ekki
með neinni vissu sagt, að féð hrökkvi
tíl þess, en svo mikið er vist, að tyrir svo mikið stórfé mundi mikið mega
gjöra. H. 1. þra. Árn. (Tr. G.) héltþví
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fram, að réttara væri að reyna að fá
aðra til að leggja þráðinn upp á >akkord< heldur cn að ísland réðist i það.
Eg skal játa, að þetta væri heppilegast,
ef maður væri þá viss um, að þetta
fyrirkomulag gjörði ekki að raeiru eða
minnu leyti það að verkum, að þráðarlagningin yrði óvandaðri, bæði að efni
og frágangi. Én það er einmitt hætt
við þvf, þar sem þeír, er verkið tækju
að sér, mundu hugsa meira um að
standa sig við það, og jafnvel græðaá
þvi, heldur en að ganga sem bezt frá
öllu; þess vegna álít eg betra að landið gjöri það og efni til þess, og að það
sé mikið hrein trygging fyrir vönduðu
efni og vandvirani, svo að bilunarhætta yrði sem allra minst.
Eg vil þvf halda mér í atkvæðagr.
minni að háttv. minni hluta fjárlaganefudarinnar, og það þvi fremur, sem
að pótt það reyndist praktiskt og ódýrt
að nota þessa nýju uppfynding, að senda
hraðskeyti án þráða, og þó að landið
væri búið að fá sima og stationir frá
Austfjörðum, yfir Akureyri til Reykjavíkur, þá yrði sannarlega nóg svæði
eftir til að beita þessu nýjá sýstemi
á.
Landtshöfðingi:. Eg vildi segja nokkur orð, af því h. þm. S. Múl. (S. G.)
furðaði sig á þvi að eg hefði ekkert
iagt til umræðanna ura ritsimann. Eg
áleit óþarft að leggja orð i belg, bæði
af því að stjórnin hefir skýrt svo ljóst
frá afstöðu sinni i þessu máli i athugasemdunum um þennan útgjaldalið, og
hins vegar vissi eg, að þessi hluti (járlaganna átti svo öflugan formælanda
þar sem h. þra. Vestm. (V. G.) er, að
honum væri einum trúandi fýrir að
halda uppi svörura fyrir ritsímalagningunni á landi. Eg skal þó nefnaeittatriði, sem mér hefír alt af þótt kyalegt.
Þegar samningar fóru fram milli fjár28*
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laganefndar fólksþingsins og innanrikisráðgjafans um þetta máletni, var algerlega gengið fram hjá ráðgjafa Islands,
og hann leyndur öllu þangað til eftir
að frumv. þetta var samið. Það heíir
ef til vill þótt óþarfi að tala við ráð
giafa íslands um þetta, þar sem menn
höfðu h. þm. Vestm. (V. G.) til samráða,
og munu þeir hafa trúað honum betur
en ráðgjafanum fyrir Island.
Reyndar sést það, að stjórnin hefir
litla trú á samningunum um ritsímann,
en hitt er þó vonandi, að þeir komi
okkur fyr eða siðar að notum.
Að því er snertir styrkinn til flutningabrautar i Eyjafirði, þá skal eg geta
þess, að eg var honum ekki meðmæltur á þinginu 1897, sérstaklega af því
að mér var kunnugt, að jafnaðarlega
má nota sem akbraut isinn á Eyjafjarðará á vetrum. En þar sem nú stjórn
in hefir varið þessum 14000 kr. styrk,
sem veittur er í gildandi fjárlögum til
þes3arar flutningabrautar, tii þess að
byrja á henni og koma henni áfeiðis
hér um bil milu vegar, þá sýnist mér
sjálfsagt, að brautinni sé haldið áfram,
að minsta kosti inn að Grund. En Húnavatnssýsla þarf ekki fýrir þvi að verða
útundan, hún getur að öllum líkindum
fengið það sem afgangs verður seinna
árið, c. 20,000 kr. Þó Eyjafjarðars. fái
þær c. 15,000 kr. sem eg hafði hugsað
mér að væri varið til flutningabrautar
i Eyjaflrði.
Fram8ögumaður (Jón Jónzson, 2. þm.
Eyf.): Umræða þessi er orðin óvanalega löng, og það er þvi heppilegt, að
eg hefi ekki mörgu við að bæta.
Fyrst vildi eg minnast á tillögu h.
þm. Dal. (J. P.) ura að hækka upphæðina til þjóðvega um 10 þús. kr. fyrra
árið. Eg vildi leiða athygli hinnar h.
deildar að þvf, að það lítur svoút sem
ætlast sé til, að þúsundir þessar verði
látnar ganga til ákveðins vegakafla.
<
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En þar sem því nú er svo varið meðveg
þennan, að hann er ekki langur og liggur samhliða bezta vegi landsins, en aðsóknin að verksmiðjunni ekki afarmikil, þá virðist mér of mikið, of fljótt, ef
eg mætti svo segja, af þinginu, ef það
vildi verja svo mikilli upphæð til þessa.
Það væri álfka og leggja akveg til
kirkju einhversstaðar, svo mönnum
yrði sem hægast fyrir. Eftir þeira fyrirvara sem h. þm. áður heflr haft við
fjárveitingar til vegabóta, virðist mér
ekki mögulegt fyrir það að veita þetta
fé.
Þá ætlaði eg fám orðum að minnast
á styrkinn til póstvagnaferða. Hér heflr
bólað á dálitlura misskilningi. Eins og
eg befi skýrt frá, bauðst maður til að
annast þessa póstflutninga, en nefndin
áleit að bezt væri að fela póststjórninni að semja við manninn, og ætla henni
fé til þess, auðvitað að því tilskyldu,
að landssjóður þurfi eigi að borga honura meira, en hann býðst til að gera
þetta fyrir. Ef nokkrar itárlegri tillögur koma fram i þessu efni, mun nefndin reyna að samlaga sig um þær til 3.
umr. við tillögumann.
Að því er snertir fjárveitinguna til
yfirhjúkrunarkonu holdsveikisspitalans,
er komi í stað hestfóður þess, sem hún
hefir haft undanfarið, get eg ekki bundizt orða um, að hestfóður þetta er enginn skvlduskattur á landssjóð.
Þetta
er liklegast ráðstöfun Oddfellowa, en
ekki stjórnarráðstöfun, og þó svo væri,
þá hefði verið sjálfsagt at henni að leita
samþykkis til þessa á fjáraukalögum.
Þetta er að visu lítil upphæð, en mér
virðist henni ekki vera komið fyrir
undir réttum lið á fjárlögunum, og uppástungan ekki rökstudd.
Þá kem eg að tillögu fjárlaganefndarinnar, um styrk til aðstoðarlæknis
handa Guðm. Hannessyni. 1. þm. G,K. (Þ. J. Th.) heflr hreyft mótbárum
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móti þessu, sem koma mér fremur kynlega fyrir, og það því heldur sem h.
þm. sjálfur er læknir. Hann gat þess,
að fengi þessi læknir svona lagaðan
styrk, þá ættu allir læknar, þar sem
spitalar væru, heimting á hinu sama.
Þetta er ekki svo. Fjárlaganefndin
hefir einmitt viljað girða fyrir þennan
misskilning með þvi að orða tillögu
sína svo sem hún gerði. Styrkurinn er
ekki ætlaður spítalalækni, heldur béraðslækninum á Akureyri, Guðm. Hannessyi.i, persónulega honum. Aðsóknin
að manni þessum er netnilega svo mikil, að honum er ómögulegt að komast
yfir það. Aðsóknin stafar af þvfmikla
áliti, sem haft er á lækni þessum, og
meðan það ekki dvin, mun aðsóknin
síður minka en vaxa.
Þess vegna
verður hann að hafa mann fyrir sig
að bera. Hann mun þá koma þvi svo
fyrir, að hann lætur aðstoðarlækni sinn
annast hin minni tilfelli, en sjálfur sér
hann um öfl hin alvarlegri. Eftir stefnu
h. þings að undanförnu finst mér að
það verði að vera tillögu þessari hlynt.
Það er merkilegt, að 1. þm. G.-K. skuli
koma fram með þá tiliögu, að spftalinn
eigi að taka þátt i kostnaðinuni við
aðstoðarlækninn. Eins og eg hefi áður tekið fram er hér ekki að ræða ura
hag spitalans, og þó svo væri, þá skil
eg ekki framkorau hins h. þm. að heldur. í öðru veifinu stingur hann uppá
að leggja kostnað á spítaiann, en i
hinu veifinu kvartar hann um, hve
mjög spitalar vorir séu látnir sitja á
hakanutn. Svo fórust h. þm. orð i dag
uin Rvikurspítala út af tillögu h. þm. V.
Sk. (Guðl. G.) Nú er það svo, að spitalinn i Rvk. hefir fengið þrefalt meiri
styrk en hinir, og hefir þó ekki verið
sóttur einu sinni eins og gamli spitalinn á Akureyri. H. þm. talar um að
flest áhöld og verktæri Rvikurspitalans séu ónýt, þrátt fyrir þann styrk,
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sem hann hefir fengið, en hann vill
láta annan spítala, sem liefir miklu
rainni styrk, launa að hálfu spitalalækni
sinn! Mér er þetta óskiljanlegt.
Þá vik eg að tillögu hinnar h nefndar um að fella burt aths. um lagning
landsíma við 13. gr. D, og tala eg um
hann sem óbreyttur þingmaður, en ekki
sem nefndarmaður. Þegar í gær lét
h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.) i Ijós þá skoðun,
að á siðasta þingi hefði það verið almenn skoðun manna, að veita ætti fé
til þess að leggja sima milli landa, en
ekki til að leggja landsiraa. Þetta er
ekki rétt. Afalþtið. má sjá, að frsm. —
og eg hafði þá eins og nú hlotið þann
heiður að vera frsm. — lýsir yfir því, að
j* f nframt þvi að sæsiminn verði lagður,eigi
aðkostafé til landsimalagningar (1 þm.:
drauraur.) Þá tólf manna draumur, og
hinir 11, sem þá voru á rainu rnáli sem
frsm , hara ekki gert grein fyrir, hvenær eða hvernig þeir hafi vaknað
af draumi þeim. Eg talaði þá og tók
það fram, eins og séft i þingtiðindunum, eigi að eins f'yrir hönd (járlaganefndarinnar heldur lika samgöngu
málanefndarinnan, eða samtals fyrir
12 þingmenn, og yfirlýsing minni var
alls ekki mótmælt. Þetta sést ailt
i þingtiðindunum. En það er nú ekkert aðalatriði i máiinu, hverrar skoðunar þingið ’9T var, eg vil aðeins benda
á það vegna þess, að menn hafa notað
það sem ástæðu móti málinu. Sú aðalástæða, er menn hafa hrevft gegn
lagning landsimans, er að efnahagur
landsins þoli það ekki. Það eru helzt
h. 1. þm. Árn. (Tr. G ) og h. varaforseti, sem hafa látið bóla á þessu. Hv.
varalorseti hefir meðal annars drepið
á, að kostnaður sá, er landsímalagningin hefir í för með sér, væri óútreiknanlegur, að minsta kosti nú sem stæði. I
þessu tilfelli er slik mótbára ástæðulaus, því enginn getur sýnt fram á né

443

Fjárlög 1900-1901.

444

sannað, að áætlanir þær, sem fram eru unum, en það eru litlar líkur til að svo
lagðar, séu of lágar. Mér dettur ekki verði fyrst um sinn og engin hætta á
i bug annaö en gjöra ráð fyrir meiri að það verði nokkur féþúfa fyrir fékostnaði, þegar stundir liða. Náttúr- iagið. Önnur mótbáran var sú, að sælega þarf að leggja aukaþræði eins siminn yrði eign danska rikisins að 20
Hjótt og unt er út frá aðalþræðinum árum liðnum, ef félagið þá afsalaði
t. a. m. til ísafjarðar, frá Reykjavik og sér honum. I þessu felst engin hætta,
austur i sýslur, og af Austfjörðum suð- en miklu fremur hin bezta trygging.
ur á bóginn. En látum þar nótt sem Að visu er Island ekki rikið sjálft, en
neraur fyrst um sinn, og snúum oss það er óaðskiljanlegur partur rikisins,
heldur að þvi, sem eg álit aðalatriðið i það er í rikinu, og þvi missum vér
ekki simann, þó rikið taki við honum,
þessu máli,
Er það nauðsynlegt fyrir oss og þjóð- heldur þvert á raóti. Hvern tiltölulegmegun vora að komast i siraasamband an þátt, sero Island þá hefir tekið í
við umheiminn'?
Eg þykist nú svo fyrirtækinu, fær það þá til eignar og
fyllilega sannfærður um, að það sé lífs- umráða. Eg er þess vegna tniklu fremnauðsyn fyrir oss að fá símann, en ur þakklátur fyrir, að svo er um hnútþm. A. Sk. hefir beðið um sannanir ana búið. Hinn h. þra. vildi búa svo
fyrir þessu, um sannanir fýrir gagn- um, að ísland borgaði ákveðna uppsemi simans. Þetta er að visu fjar- hæð á ári hverju og| að félagið hefði
stæða hjá h þm., hann spyr iikt og þá allan veg og vanda af, en væri
maður, er aldrei hefir sól séð. Það þetta ekki sama sera afborgun afláni?
verður ekki metið til peuinga, hvað (þm.: nei! ekki rétt!)
hver sólargeisli framleiðir mikið lff,
Ja, hvað sem þessu líður, lít eg svo
Ijós og hita, og eins er því varið með á, að sérhvað það, sem tálmar málinu
rafmagnssímann; en eitt er vist, að nú á þessu þingi, verði að álitast sem
eins nauðsynlegur og sólargeislinn er hik á okkur, en hik i svona löguðu
fyrir gróður jarðar, eins nauðsynlegt er máli er hið voðalegasta slys, er eg get
hið nánasta samband þjóðanna einmitt hugsað raér.
fyrir andlegan og verklegan gróður
Eg hefi þá föstu trú, og hefi haft hana
hverrar einstakraf þjóðar. Hér sitjum f mörg ár, að fyrirtæki þetta sé undirvér á hjara veraldar, í margra raflna staðan og grundvöllurinn undir öllum
andlegri íjarlægð frá öðrttm þjóðum j framförum voruro, og eg hefi aldrei
Og þó spyrja menn um sannanir fyrir glaðst betur en þá, er eg varð þess vís,
gagnsemi simans. Þeir á sólarlausa að málið væri komið á eins góðan reklandinu heimta sannanir fyrir ágæti spöl og það nú er komið.
Hæstv. landsh. drap á, að íslandssólarinnar!
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) hefir koraið ráðgjafi hafi verið leyndur öllum samnfram með tvær mótbárur ekki mikii- ingum um þetta mál.
En eg verð að
vægar. Hin fyrsta er sú, að félaginu geta þess fyrir hönd háttv. þm. Vestra.
hafi verið áskilinn réttur til ágóða i (Valt. G.), sem nú er dauður frá umtiltölulegu hluxfalli við þá upphæð, er ræðum og getur ekki borið hönd fyrir
það teggur til landsiraans. En b. þœ. höfuð sér, að bæði innanrikisráðgjafinn
verður að gá að þvi, að það er sitt- og h. þm. Vestra. (Valt. G.) sjálfur töl
hvað tekjmr og ágóði; ágóði er þá uðu ura raálið við ráðgjafa Islands, og
fyrst, er tekjurníur fara frara úr gjöld- það er mín skoðun, að allur undirbún-
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ingur og raeðferð málsins hafi verið
eins góður og á varð kosið.
Bjöm Sigfwsson: Eg hafði ætlað mér
í dag að svara ýmsu i ræðu háttv. þm.
Eyf. (Kl. J.)f sera hann beindi til min,
en af þvf eg sé, að háttv. þingd. vil!
nö hætta umræðunum, get eg gjarnan
slept því að miklu leyti, og það því
fremur, sem eg veit að allir finna, að
ræða hans var ekki svaraverð; hún
var i raun og veru ekkert annað en
rangfærslur eða bein ósannindi, og svo
persónuleg árás á mig. Eg bara vísa
þeim óþverra heiro aftur. Já — hann
gekk — raeð sinni vanalegu frekju —
svo langt i sorp-austrinura, að hann
var lika að reyna að ata út saklausan
mano, sem ekki hafði annað til saka
unnið en það, að hann var sessunautur
minn! Já — og svo hafði bann, h. þm.
Eyf. (Kl. J.) til skaprauna, bent á
þann sannleika, að flutningabrautin i
Húnavatnssýslu væri lika þjóðvegor,
sem h. þm. Snæf. (E. G.) var svo ófréður að vita ekki. Eg skal iáta mér
nægja að nefna dæmi, til að sýna að
ferð bans: Sönnunin fyrir þörflnni á
Eyftrzku brautinni var sú: að Eyfirðingar sjálfir(!) beiddu urn hana.
Sönnunina fyrir ósarakvæmninni hjá
mér varð hann að búa til og byggja
á þvi, sem eg ekki sagði; honom þykir
aldrei mikið fyrir þvi.
Hann sagði,
að eg teldi flutningabrautir óþarfar yfir
höfuð, en vildi þó fá hana i Húnavatns
sýslu; á þessnra ósannindum staglaðist
hann eins fyrir því, þó eg gripi fram f
fýrir honum og mótraælti þessu; en
bann gætti þess ekki, að þó eg hefði
veriðámóti fiutningabrautum, var engin óáaœkvæmni i þvi, að halda fram
veginuiD i Húnavatnssýsls, af því að
havn er ekki einongis fiutningabraut,
heldur lika þjóðvegur. Svo þóttisthann
þorfa að breiða eitthvaðyfir hvað mikið fé Eyfirðingar hefðu fengið, áu þess
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! eg væri neitt að rekja það. (i»að voru
i nú reyndar 26,900 kr. á einu fjárhags: ári), en til þess að fá álitlega upphæð
fyrir Húnavatnssýslu, varð hann að
fara yfir 8 ára timabil, en fór þó ekki
rétt með.
Að öðru leyti skal eg ekki svara
honum, og ekki spilia gleðinni, sera að
hann hefir af sjáltum sér, þegar hann
; veður eins og froðufellandi berserkur
fram á völlinn og hyggur að sig hítl
engin járn. I þessum ham er bann svö
ánægður með sjáltan sig, rétt eins og
hann vildi heirafæra upp á sig visahelminginn gamla:
i

Enginn brandnr bita kann

i

berserk Aádra hamraman.

'

:
í
1

i
j
j
;
:
i
!
|
!
■
;
!
:
I
j

Hann beldur sjálfsagt að sér sé ekkert
ófiært. En við hinu get eg ekki gert,
þó eiuhverjum háttv. þingdeildarm. gæti
dottið i hug, að heimfæra til hans fyrstu
hendinguna at þessari sömu visö, sem
eg nefndi.
Landahöfðingi: Eg vil gjöra stutta
athugasemd.
Eg lit svo á, að þó 44.
tölul. á atkvæðaskránni, sem er breyt.till. á þingskjali 254, verði samþyktur,
að þá sé stjórninni ekki skylt að verja
10,000 kr. til þjóðvegagjörðár i Mosfellssveitinni.
Eg get ekki álitíð, að
það sé bindandi fyrir umboðsstjórnina, þó
einhver háttv. þingra, segi, að bann
ætlist til þess, að einhverjum tilteknum
hluta þess fjár, sem veitt er til vegabóta, só varið á tilteknum stað.
Jón Jón&son, þm. A.-Sk.: H. framsm,
(J. J., 2. þm. Eyf.) sagði, að eg heflði
viljað fá sannanir fyrir því, hve mikið
gagn yrði að rítsimanum.
En eg vil
geta þess, að þetta er ekki allskostar
rétt. Eg vildi að eins, að roenn vildu
benda á þær breytingar til framfaia. i
þjóðlífi voro, sem að yrðu við ritsímalagnmguna, i hverju þær væru tóignar.
Eg vildi láta sýna fram á annað meira
en drauma og óljóst hugboð, en annað
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eða meirá finst mér hvorki h. framsm.
(J. J., 2. þm. Eyf.) né h. 1. þm. S.-M.
(Sig. G.) hafa haft að bjóða. Aftur á
móti kom h. þm. Vestm. (V. G.) með
ýms dæmi, sem eg er honum þakklátur
fyrir, þvi að framfara-drauma þarf eg
ekki að sækja til annara.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf) vildi,
viðvikjandi orðum mínum, taka likingu
af sólinni ogjafna ritsimanum viðhana.
Hann sagði meðal annars, að sóliu
framleiddi ekki mat né peninga, en eg
vii bera á móti því; það er bægt að
sýna fram á, að þvi vikur alt öðru visi
við með hana eða ritsimann.
Hún
framleiðir alt, grös og jurtir og dýr,
og hiti hennar færir oft beinlinis björg
i búið, svo þessi samliking getur ekki
átt hér heima. Mundi það ekki hafa
meiri áhrif á frjósemi og auðmagn
landsins, ef það væri horfið svo sem
10—20 mælistigum sunnar, og nyti þeim
mun betur sólarinnar, heldur en þó að
ritsimi væri kominn um það alt?
En að nota þannig lagaða aðferð til
að vinna sitt mál og buga andstæðinga
sina, eius og háttv. frams. (J. J., 2. þm.
Eyf.) hefir beitt gagnvart mér, getur
ekki verið rétt, né haft neinn sannfæringarkraft i sér fólginn.
Framxogumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyt.): H. þm. A.-Sk: (J. J.) hefir ekki
skilið þau orð, sem eg sagði.
Jón Jensson-. Því hefir verið dróttað
að okkur, sem vildum felia burt athugasemdina; við 12. gr. D i frumv.
stjórnarinnar, að það hafi verið af
að hreppapólitík. og jafnvel af enn þá
verri hvötum. Vér eigura ekki að vilja
láta aðra staði njóta góðs af ritsimanum en Reykjavik. Mér þykir það kyn
legt, að háttv. þingm. skuli drótta þessu
að okkur. Það væri miklu nær að segjr,
hreppapólitík réði úrslitum,. ef afráðið
yrði, að landsiminn yrði lagður á land
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á Austfjörðum eða yfir höfuð annarsstaðar á land, en sem næst Reykjavík.
Ritsiminn á að liggja til Reykjavikur,
lang-helzt þangað af öllum stöðum á
landinu.
Verði sfminn lagður á land á Austfjörðura og landsimi lagður yfir land
til Reykjavikur, er liklegt mjög, að
samband Reykjavfkur við útlönd yrði
slitið lengri eða skemri tíma, á vetrum
einkanlega, þvi að hættan á þvi, að
landsiminn geti bilað og ekki orðið að
honum gjört, er mikii. En þetta er óhafandi ástand, því að ef nokkur staður
þarf að standa i tryggu sambandi við
útlönd, þá er það Reykjavík.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) staðfesti það, sem eg sagði, viðvíkjandi
kostnaðinum við landsfmann; alt, sem
hann sagði i þá átt, var minu máli til
stuðnings.
Viðvikjandi þvi, sem sami þingm. talaði um nytsemi ritsimans, þá vil eg
geta þess, að mér dettur ekki i hug,
að neita þvi, að hann geti komið að
miklum notum, þó eg á hinn bóginn
ekki hafi þá tröilatrú á fyrirtækinu,
að það hafi þau áhrif á ástand þjóðarinnar, að hún fái fyrir það bót allra
sinna raeina.
Min hugsun var sú, að þingið ætti
heldur að velja ódýrari veginn tii þess
að fá þetta siraa-samband. Eg álit þess
vegna miklu skynsamlegra, að fresta
málinn; þó að vér biðum næstu 2 ár,
þá þarf það ekki að verða málinu til
falls.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg ætla
að svara háttv. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.),
þar sem hann var að tala um spitalann
hér i Reykjavík, og gegn tillögu minni
um að stækka spitalai n. Hann nefndi
3 atriði, sem væru á móti þvi, að spítalinn í Reykjavik væri stækkaður. —
Hann nefndi fyrst jarðnæðisleysi, sem
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eg vildi heldur kalla skort á hæfilegri
lóð, en eg held þvi fram eins og áöur,
að lóðin sé nægileg.
Því næst nefndi hann afrensluleysi.
En eg vil segja, að þó afrenslið sé
ekki beint niður f sjó, þá er það þó
niður i tjörn, sem aftur hefir afrensli
niður f sjó.
Og í þriðja lagi nefndi
hann erfiðleika með vatn.
Hvað það
atriði snertir, þá er eg honum samdóma
í þvi, en álit gallann ekki stórvægan.
Við erum á sama máli um það, að
eitthvað þurfi að gera fyrir spítalann,
því það er najög óheppilegt, að margir
sjúklingar þurfi að liggja úti í bæ vegna
rúmleysis á spitalanum.
En fyrst og
fremst skoöa eg málið frá hlið sjúklinganna, en svo vil eg taka f annari
röð það gagn, sem spítalinn gerir fyrir
læknaskólann. En fyrst og fremst eru
það sjúklingarnir, sem þurfa á spítalanum að halda, og þar næst er það
læknaskólinn, sem hefir gagn af sjúklingunum á spitalanura.
Mér finst málið vera skoðað mest frá
læknanna hlið, litið mest á þá þörf,
sem læknaskólinn hefir fyrir spitalann,
en aðrar hliðar málsins aftur eigi skoðaðar sem skyldi.
Mér finst eins og
ætlast sé til, að allir verði lagðir á
spitalann, eins og allir eigi að vera
nokkurs konar >dissecti-susobject«. —
Það er lfkt eins og með Magnús heitinn
hringjara. Þegar inflúdensan gekk og
deyddi marga hér, sagði hann: það
væri betur að það héldist. Hann skoðaði málið frá þeirri hlið, að hann þá
fengi meiri peninga fyrir að hringja þá
ofan f gröfina,
H. þm. G.-K. (Þ. Th.j virtist halda
því fram, að læknaskólinn væri ófullkominn kenslustofnun og kandfdatarnir
kynnu ekkert. En eg vil taka það
fram, að vér eigum marga fyrirtaksgóða lækna, sem einmitt hafa lært á
Alþ.tið. B. 1899.
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þessura skóla og þessum spitala, og
hafa þeir eflaust góða þekkingu þrátt
fyrir þennan spftala, sem h. þm. G.-K.
(Þ. Th.) talaði svo mikið á móti.
Og
eg vil taka það fram, að sjálfur háttv.
þingm. er lifandi sönnun fyrir minu
máli, eg vil segja all-spræk sönnun.
Það má auðvitað segja um mig og
mína líka, að það sé vitleysa, sero við
segjum, að við höfum ekkert vit á þessu
máli. Það má ef til vill segja það um
þá hlið málsins, sem rð Iæknunum snýr,
en slfkt verður ekki sagt um okkur,
hvað fjárhagslegu hliðina snertir.
Eg hefi fyrir mér orð frá merkum
lækni um það, að fvrir 15000 krónur
megi byggja góðan spftala fyrir 10
sjúkrarúm.
H. þm. G.-K. (Þ. Th.) hélt því fram,
að fyrir bvert sjúkrarúm þyrfti 100 □
metra stóra lóð, en eg álft þetta eigi
rétt, álít of mikið í lagt. Eg vona að
tillaga min verði samþykt.
Það getur verið að þessi stækkun
reynist með tfmanum ónóg, og ef vér
verðum þá svo efnum búnir, getum vér
bygt annan stærri spítala. En hinn
fyrri spftali yrði okkur ekki ónýtur
fyrir það. Við höfum þar þá hús, sera
má brúka fyrir læknaskóla, náttúrugripasafn og efnarannsóknarstöð.
Ef spítalinn ætti að geta verið nógu
stór, þyrfti hann að geta tekið eigi að
eins sjúklinga með almennum sjúkdómum, heldur einnig vitfirringa, fábjána
og berklaveika menn. At vitfirringum
og fábjánum er mikið til i landinu, og
meðferðin á þeim er oft hneyksli næst.
En til þess að spítalinn gæti tekið þessa
sjúklinga, þá yrði hann að vera svo
stór, að slíkur spítali yrði oss nú ofvaxinn vegna hins mikla kostnaðar.
En með tíraanum getur það breyzt, og
mér finst skynsamlegast fyrir oss nú
að reisa oss eigi hurðarás um öxl hvað
29 (11. sept.).
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peningaframlag snertir. Mér finst þess
vegna fjarstæða að ráðast í jafn-stórkostlegt fyrirtæki eins og nú stendur.
ATKVGR. um 11. og 12. gr.:
Atkvgr. um 11. gr. fór þannig fram:
1. og 2. liður a. p. samþ. i e. hlj.
Brtill. 24 á atkvskr feld með 14 : 3.
Brtill. 23 á atkvskr. feld með 13 :6.
Brtill. 25 á atkvskr. samþ. með 14
samhl. atkv.
3. 4. og 5. liður samþ. i e. hl
Brtill. 26 á atkvskr. við 6. a. feld
með 14 : 5.
Þá var tekin aftur 28. brtill. á atkv,8krá, en þm. Vestm. tók hana þegar
upp.
6. b. c. d. samþ. í e. hl.
Brtill. 27 á atkvskr. samþ. með 19
samhi. atkv.
f. til m. samþ. með 21 samhl. atkv.
Brtill. 28 á atkvskr. samþ. með 14 : 3.
Brtill. 29 á atkvskr. samþ. með 12:4.
7. liður samþ. með 21 samhl. atkv.
Brtill. á þingsk. 285 feld með 11 : 11
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Kl. Jónsson,
Einar Jónsson,
Eiríkur Gíslason, Björn Sigfússon,
Guðl. Guðmundss., Guðjón Guðlaugss.,
Halld. Danfelsson, Jón Jensson,
Jens Pálsson,
Jón Jónss. A.-Sk.
Pétur Jónsson,
Jón Jónss. þm. Eyf.,
Sighv. Árnason,
Jón Þórarinsson,
Skúli Thoroddsen, Olafur Briem,
Valtýr Guðmundss., Sigurður Gunnarss.,
Þórður Guðmundss., Tryggvi Gunnarss.,
Þórður Thoroddsen, Þorl. Guðmundsson.
Síðari brtill. á þingsk. 285 tekin
aftur.
8. liður a. samþ. með 18 samhl. atkv.
Brtill. 30 á atkv.skrá feld með 13 : 5.
8. liður 6.—h. samþ. með 19 samhl.
atkv.
Brtill. 31 á atkv.skr feld með 13 : 9
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

nei:
Já:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Klemens Jónsson, Guðl. Guðmundsson,
Eirikur Gislason, Galld. Danielsson.
Guðj. Guðlaugsson, Jens Pálsson,
Jón Jónss. þm. Eyf., Jón Jensson,
Jón Þóraiinsson, J. Jónss. þm. A.-Sk.,
Olafur Briem,
Sighvatur Arnason,
Skúli Thoroddsen,
Pétur Jónsson,
Sig. Gunnarsson. Tr. Gunnarsson,
Valtýr Guðmundss.
Þórður Guðmundss.
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
Brtill. 32 á atkv.skrá feld m. 13 : 5.
Brtill. 33 á atkv.skrá samþ. með 17
samhl. atkv.
Brtill. 34 á atkv.skrá samþ. með 13
samhl. atkv.
Brtill. 35 á atkv.skrá samþ. með 14
samhl. atkv.
11. gr. frvs. brevtt samþ. í e. hl.
Atkvgr. um 12. gr. féll þannig:
1. og 2. liður samþ. i e. hl.
Brtill. 37 á atkv.skrá feld m. 13 : 6.
Brtill. 38 á atkv.skrá samþ. með 17
samhl. atkv.
3. tl. a,— e. samþ. í e. hl.
Brtill. 40 á atkv.skrá samþ. með 20
samhl. atkv.
g. og h. saraþ. í e. hl.
Brtill. 41 á atkv.skrá samþ. með 16
sarahl. atkv.
B.
Brtil. 42 á atkv.skrá samþ. með 13
samhl. atkv.
a. og b. samþ. með 17 samhl. atkv.
Aths. á brtill. 42 sþ. m. 16.
2. liður samþ. í e. hl.
Brtill. 43 á atkv.skrá feld m. 12 : 7.
3. liður óbreyttur samþ. m. 16 samhl.
atkv.
Brtill. 44 á atkv.skrá samþ. með
12 : 10 að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
t
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já:
nev.
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Björn Sigfússon,
Jón Jensson,
Eirikur Gislason, J. Jónss, þm. A.-Sk.,
Guðj. Guðlaugsson, J. Jónss. þm Eyf,
Guðl. Guðmundss. Olafur Briem,
Halld. Danielsson, Sig. Gunnarsson,
Jens Pálsson,
Tr. Gunnarsson,
Jón Þórarinson,
Valtýr Guðmundss.
Pétur Jónsson,
Þórður Guðraundss.
Sighvatur Árnason, Þorl. Guðmundsson,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Thoroddsen.
5. liður samþ. í e. hl.
Brtill. 45. á atkv.skrá samþ. með 17
samhl. atkv.
Brtill. 47 á atkv.skrá samþ. með 13
samhl. atkv.
Brtill. 48 á atkv.skrá samþ. í e. hl.
C.
1. liður samþ. í e. hl.
Brtill. 50 á atkv.skrá feld m. 15 : 3.
Brtill. 51 á atkv.3krá samþ. raeð 12
samhi. atkv.
Brtill. 54 á atkv.skrá samþ. með 14
samhl. atkv.
Brtill. 52 á atkv.skrá feld með 11:11
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Eiríkur Gíslason, Björn Sigfússon,
Guðj. Guðlaugsson, Jón Jensson,
Guðl. Guðmundsson.J. Jónss. þm. A.-Sk.,
Halld. Danielsson, J. Jónss. þm. Eyf.,
Jens Pálson,
Jón Þórarinson,
Pétur Jónsson,
Olafur Briem,
Sighv. Árnason,
Sig. Gunnarsson,
Sk. Thoroddsen.
Tr. Gunnarsson,
Valt. Guðmundsson, Þ. Guðmundsson,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.
Brtill. 53 á atkv.skrá samþ. með 14
sarohl. atkv.
Stafl. e. saroþ. m. 14 samhl. atkv.
Brtill. 55 á atkv.skrá að sjálfsögðu
fallin.
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Brtill. 56 á atkv.skrá: Orðal. fyrstu
aths. samþ. með 18 samhl. atkv.
Orðin: >upphaf næstu gr. —o. s. frv.«
samþ. án atkv.
Orðin: >þriðja gr. aths« falli burt,
samþ. með 18 samhl. atkv.
Brtill. 57 á atkv.skrá samþ m. 13 :7.
Brtill. 58 á atkv.skrá samþ. með 15
samhl. atkv.
D.
2 fyrstu línur saraþ. i e. hl.
Brtill. 59 á atkv skrá feld með 14:8
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Guðj. Guðlaugsson, Klemens Jónsson,
Jón Jensson,
Eiríkur Gíslason,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Guðl. Guðmundsson,
Jón Þórarinson,
Halld. Daníelsson,
Tr. Gunnarsson, Jens Pálsson,
Þórður Guðmundss., J.r Jónss. þm. Eyf.
Þorl. Guðmundsson. Olafur Briero,
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Sig. Gunnarsson.
Sk. Thoroddsen,
Valt. Guðmundsson,
Þórður Thoroddsen,
Aths. við D. samþ. með 15 samhl.
atkv.
12. gr. þannig breytt samþ. með 20
samhl. atkv.
II. kafli, 13.-18. gr.

Framsögumaður (Jón Jónsson þm.
Eyf.): Þar sem eg sé, að framsagan á
þessum kafla fjárlaganna muni taka
æðilangan tima, vildi eg geta lokið
nokkru af því af á þessum fundi, enda^
þótt dagur sé nú að kvöldi, en taka
afganginn á næsta fundi. Fer eg eftir
töluliðum atkvæðaskrárinnar.
Verður
fyrst fyrir 61. tl. Það er brtill. frá
nefndinni við 13. gr. A. að nýum lið
sé bætt inn á eflir 7. lið um 300 kr.
29*
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fjárveitiugu til prestsins að Nesþingum
Svo er mál með vexti, að prestur þessi
hefir áður farið fram á það við þingið,
að það bætti sér upp úr landssjóði
prestsmötu þá, er hann hefir átt að
hafa af jörðinni Laugarbrekku með hjáleigunni nú um 13—14 ár, en kúgiidi
jarðarinnar hafa fallið og eigandi ekki
getað haldið þeim við.
í fyrra var
reynt að selja þessa jörð, þvi að svo
var álitið, að jörðin stæði að veði fyrir
gjöldum þeim, sem á henni hvíldu, en
ekki varð úr því, því að ekki fekst
hærra boð í hana en 10 kr. Nefndin
lítur svo á, að hlutaðe’gandi prestur
eigi að fá einhverja uppbót, sérstaklega að kúgildin verði reist við og að
hann fái auk þess uppbót á þeim tekjuraissi, er hann hefir beðið af þessu, síðan hann leitaði þingsins 1895, en með
þeim skilyrðum, að jörðin, sem nú er f
eyði, verði með tiiheyraudi hjáleigum
lögð landssjóði út sem eign.
Nefndin
þóttist ekki geta fundið sanngjarnari
veg, og vonar góðrar undirtektar á
þessari till.
Næsta till. er einnig frá nefndinni,
sem fer fram á að prestinum að Felli í
Mýrdal verði veittar 600 kr. fyrir flutning og bygging staðarhúsanna. Svo
stendur á, að á brýtur túnið, og heflr
presturinn því orðið að flytja staðarhúsin með ærnum kostnaði og byggja
þau á öðrum stað, en þar sem þessi
kostnaður orsakaðist af slysi af náttúrunnar völdum, virðist rétt að landssjóður hlaupi undir bagga með kostnaðinn að sínu leyti eins og þingið gjörði
1897 við prest, sem mist hafði staðarhúsin sakir eldsvoða.
63. töluliður er tekinn aftur, því að
nefndin heflr síðar fengið upplýsingar
frá forstöðumanni prestaskólans, og
þvl komist að þeirri niðurstöðu að till.
þessi sé ekki á nægum rökum bygð.
Þá kem eg að brtill. frá öðrum háttv.

456

þingdm., en því miður er því þannig
háttað með þær flestar, að nefndin
heflr ekki átt kost á, að ráðgast um
þær saman, þvi svo hart heflr verið
knúð áfram með þingfundi, að hún
heflr ekki haft tíma til að koma saman eftir að brtill. þessum var útbýtt.
Nokkurar þessara fjárbæna hafa að
sönnu verið fyrir nefndinni áður, sem
hún hefir ekki séð sér fært að mæla
með, en aftur eru aðrar, sem nefndin
veit ekkert um fyr en nú.
Sú fyrsta
af þessum brtill. er frá b. 1. þm. G,K. (Þ.Th.) um að námsstyrkur til nemenda við læknaskólann sé hækkaður
úr 1200 kr. í 1800 kr. árlega eða um
’/s, og að hver nemandi megi fá 300
kr. styrk í stað 200 kr. Mér er ekki
fyllilega ljóst, á hverjum rökum þetta
tr bygt, en líklega er það eitt af hinum mörgu og vfðtæku ráðum, sem nú
eru höfð til að hlynna að læknaskólanum.
Að svo stöddu get eg ekki
sagt um afstöðu nefndarinnar gagnvart
þessari brtill., og finn því ekki ástæðu
til að tala um hana fyrst um sinn, fyr
en eg hefi heyrt ástæður h. flutnm.
65. tl. er frá nefndinni um aó hækka
upp i 200 kr. úr 150 kr. fjárveiting þá,
sem ætluð er til eldivíðar, ljósa og
ræstingar við læknaskólann.
Er það
gjört eftir tilmælum landlæknis, sem
sýndi fram , á að slikt væri nauðsynlegt.
66. tl. fer fram á, að til latinuskólahússins og girðingar skólans sé veittar
3,200 kr. í stað 5,422 kr. 65 a. eins og
er í frumv. I nefndarálitinu er stuttlega gerð grein fyrir þvi, hvers vegna
nefndin hefir komist að þessari niðurstöðu. Fyrst verður hún að álita, að
hentugra sé að leggja trégólf en steingólf i bókhlöðu skólans, og að girðing
skólalóðarinnar sé haidið við úr tiœbri
i stað þess að hún sé bygð úr steini,
því kunnugir menn hafa bent oss á,

457

Pjárlög 1900—1901.

að snjóskaflar mundu hlaðast á vetrurn
undir steingirðinguna, og mundi það
auka trafala og spilla samgöngum í
bænum, og hvað skúrinn við leikfimishús skólans snertir, álítur nefndin að
hann þyrfti ekki stærri en svo, að hin
áður nefnda upphæð ætti að nægja til
allra þessara útgjalda.
67. tl. er lítilfjörleg breyt.till. um, að
fé það, er ætlað er til timakenslu við
latinuskólann, sé hækkað um 100 kr. I
stað 150 kr., sero standa 1 fjárlagafrv.
í ástæðunum fyrir því leggur stjórnin
til, að þessi liður sé hækkaður um >50
kr, af þvi hve torvelt sé að fá menn
fyrir prófdómendur nema fyrir borgun. Meiri hluti nefndarinnar verður
nú að álíta það meiri heiður en erviði,
að vera prófdómandi við lærðaskólann,
og að það ætti að geta gengið eins og
hingað til, að láta það starf ólaunað;
en sé nauðsynlegt að veita fé til þess,
vill hún veita 100 kr., því það verður
auðvitað notað, alt hvort sem veitt er
til þess meira eða minna, og þá er
þetta þó 50 kr. sparnaður, þó lítið sé,
en h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) hefir lagt til,
að aftan við þessa grein sé bætt þvf
skilyrði, að fé þetta veitist þvi að eins,
að latneskur stfll sé atnuminn við inntökupróf i skólann. Eins og h. deild
er kunnugt, hefir því verið hreyft, bæði
á siðasta þingi og nú nýlega á þessu
þingi, að það væri ekki rétt krafa, að
heimta latneskan stil til inntökuprófs
við lærðaskólann, þótt slikt hafi verið
tiðkað til þegsa. Það getur reyndar verið að hægt hefði verið að fá því framgengt, að afnema þessa venju með öðru
móti en þessu, en mér sýnist þó þessi
vegur aðgengilegur, og vil því styðja
tillöguna.
Þá hefir nefndin lagt til, að tímakennara við lærðaskólann cand. mag.
Bjarna Jónssyni séu veittar 500 kr. á
ári auk venjolegrar borgunar fyrir tíma-
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kenslu. Nefndinni hefir borist bænarskrá frá þessurn manni um launaviðbót,
enda er það ekki að ástæðulausu, þvi
launakjör hans eru óviðunandi, en
nokkuð sérstaklega stendur á með hann,
þvi að hann hefir orðið óvenjulega
lengi að vera tímakennari, og þar sem
þörf er á stöðugum timakennurum við
skólann, og maður þessi er álitinn mjög
vel hæfur kennari, þá þótti nefndinni
rétt að leggja til að þessi styrkur yrði
veittur.
Þá hefir nefndin leyft sér að gera
athugaserad við það. að æðsta stjórn
Möðruvallaskólans sé ekki á sem hentugustum stað, þar sem hún er í Reykjavík. Það þarf ekki að vera annað en
að eitthvert ólag komist á skólann,
annaðhvort með hús eða áhöld, og þá
er óhentugt, að skólastjórnin sé hér í
Reykjavík, þvi að þá verður ekkert
gert af hennar hálfu nema úrskurða
hvað gera skuli, en um eftirlit getur
naumast verið að ræða. Sama er að
segja, ef misklíð kæmi upp í skólanum
railli nemenda og kenn*ra. Nefndinni
sýndist þvi hagfeldara, að amtmanninum yfir Norður- og Austuramtinu yrði
falin yfirstjórn skólans.
Þegar kemur að 13. gr. B. V. stýriraannaskólanum, verða fyrir manni ekki
svo fáar breyt.till. Það er eitthvað
sviplikt með stýrimannaskólann og
holdsveikisspftalann, að áætlanirnar ura
kostnaðinn við hann virðast nokkuð
riflegar, svo það sýnist ekki hafa vakað
fyrir þeim, er sömdu áætlunina, áhugi
á þvf að spara fé. Nefndinni sýndist
ekki frágangssök að lækka sumar þessar upphæðir, svo sem 2. lið til áhaldakaupa, samtals ura 400 kr. og 4. lið,
til ýmislegra útgjalda, um 100 kr. hvort
árið. ÞA stinga þeir h. þm. Dal. (J.
P.) og fl. upp á þvi, að 3. liður, til eldiviðar og ljósa, sé lækkaður úr 500 kr.
í 300 kr. á ári. Nefndinni er reyndar
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ekki full-ljóst, af hvaða ástæðu er farið
fram á lækkun þessa liðar, því hún er
ekki búin að kynna sér það svo fyllilega, en getur búist við, að þetta hafi
við einhver rök að styðjast, eftir því
sem áætlað er til annara gjaldliða, en
lætur biða að tala meira um þessa
breyt.till., þar til hún hefir heyrt ástæður flutningsmanna.
Loks leggur nefndin til, að 5. töluliður sé feldur burt, því hún sér ekki ástæðu til að auka lóð skólans, heldur
raegi komast af með þá lóð, sem hann
hefir, fyrst um sinn.
Þá koma 2. breyt.till. frá h. 2. þm.
Húnv. (B. S.), sem fara fram á það, að
breyta til um það, sem hingað til hefir
verið venja, og að skift sé alveg upp
fé þvi, sem fer til kvennaskólanna í
Eyiafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu, f
stað þess að áður hefir nokkrum hluta
þessa fjár verið skift upp milli skólanna
eftir nemendafjölda. Það er athugavert, að hér er prentvilla á atkvæðaskránni i 75. tl., 2. liður fyrir 3. liður.
Mér er ekki ljó#t, hvort það er gild ástæða til að breyta frá því sem nú er,
og sýnist rnargt mæla með þvi, að veita
rúman helming af fé því, er gengur
til skólanna, er skiftist að jöfnu milli
þeirra, en nokkkuð hárri upphæð sé
aftur skift eftir nemendafjölda. Sýnist
mér þessi skifting harla réttlát. Eg
hefi að sönnu ekki kynt mér hvernig
hlutfallið hefir verið milli skólanna, að
því er nemendafjölda snertir, en finst
þessi skifting svo eðlileg, að nokkuð
miklar ástæður þurfi til þess að breyta
frá þessu fyrirkomulagi.
Þá hefir nefndin lagt til, að 500 kr.
á ári séu veittar til frú Guðlaugar
Wíum, til að halda kvennaskóla á Seyðisfirði, sem hefir óskað eftir þessum
styrk, til þess að gera dvöl og kostnað
stúlkna á skóla þessum léttari. Nefndinni er kunnugt um að kona þessi er
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mjög vel fallin til kenslu, og hefir kent
áður við skóla og með bezta vitnisburði, og er bæði skynsemdar kona og
vel að sér, og þegar þess er gætt, að
á Austurlandi er enginn kvennaskóli
styrktur, þá virðist ekki ósanngjarnt að
veita þennan litla styrk, til þess að
gjöra námsstúlkum á Austurlandi nám
sitt léttara.
Þá kemur nú breyt.till. til skólahalds
en sem ekki er á atkvæðaskránni, og
er hún frá h 1. þm. Eyf. (Kl. J.), um
fjárstyrk handa hússtjórnarskólanum.
Eg þykist mega fullyrða, að nefndin
getur ekki verið hlynt þessari breyt.till.
Nefndin hafði fyrir sér styrkbeiðni frá
stjórn þessa skóla, en sá sér ekki fært,
að veita honum styrk. Eg veit ekki
hvaða ástæða er til að styrkja þennan
skóla. Eg efast að sönnu ekki um, að
hann muni vinna gagn, en eg ætla, að
hann sé grundvallaður þannig, að hann
ætti að geta borið sig, og eg efast um
að það sé rétt, að gera vistina á honum léttari, þvi aðsókn að honum mun
vera nokkurnveginn sæmileg, og það
gæti skoðast varhugavert, að hið opinbera ætti að styðja þessa stofnun í
samkepninni við aðra menn hér í bænum, sem hafa atvinnu af þvi að selja
fæði.
Þá er komið að barnaskólunum. Þar
við eru breyt.till. nokkuð margar, og
svo er með þær allar, að nefndin hefir
ekki haft færi á að athuga þær, og nú
berst raér ein þeirra í þessu augnabliki.
Hin fyrsta af þessum breyt.till. er frá
h. 1. þm. fiyf. (KI. J.), um að fjárveitingin sé hækkuð nokkuð og að liðurinn orðist svo:
»Til barnaskóla* í
stað þess að I fruinv. stendur: »til
barnaskóla annarsstaðar en í kaupstöðum«, Fjárveitingarvaldið hefir hingað
til haldið þeirri reglu, að veita ekki
styrk barnaskólum, sem eru í kaupstöðum. Það getur verið álitamál, hvort
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ekki væri rétt að veita styrk til barnaskóla í kaupstöðunum, en eg hygg þó,
að álöguvaldið i kaupstöðunum sé þannig, að það geti séð fyrir þörfum sinna
barnaskóla, en ef þetta væri samþykt,
þá sé eg ekki betur en barnaskóli
Reykjavíkur gæti tekið 8/s alls styrksins fyrir sakir nemendafjölda. Eg veit
ekki hvort þetta er tilætlunin, en ef
svo er, þá er það ekki heppilegt. Slíkt
er ekki at því að eg unni ekki Reykjavík góðs, en eg álit að landsstjórnin
eigi ekki að styrkja þetta bæjarfélag
til barnakenslu, því eg hygg, að það sé
vel fært um að sjá fyrir sér sjálft.
Mundi og verða nokkuð lítið eftir handa
hinum skólunum, ef till. yrði samþykt.
Þá er breyt.till. við sama Jið frá
mentamálanefndinni, um að hækka styrkinn upp i 6000 kr., og önnur frá h þm.
Dal. (J. P.), er gengur út á hið sama,
og ætla eg að hlaupa alveg yfir það
nú, þvi eg veit ekki á hverju það er
bygt.
Þá er tl. 81. Þar sýnist ekki til mikils mælst, en þetta er einn af þeim liðum, sem alt af verður að umtalsefni
hér, og það getur verið dálitið þreytandi að tala alt af um hann.
82. tl. hefir fjármála nefndin átt kost
á að segja álit sitt um, og gat bún þá
ekki aðhylst hann.
Þá hefir nefndin lagt til, að Stefáni
Eiríkssyni tréskurðarmanni væri veittur
600 kr. styrkur hvort árið, til þess að
halda uppi kenslu í teikning og tré
skurði í Reykjavík, samkvæmt beiðni
frá honum sjálfum. Eg skal ekki spá
neinu um það, hvernig þessi till. nefndarinnar mælist fyrir, en það er einmælt
að maður þessi sé vel að sér. Aðalatriðið er það, hvort að hugsunarháttur
manna hér er svo, að hann vilji nota
þessa kenslu. Annarsvegar má líka lita
svo á, að þeir er njóti kenslunnar sé
að eins þeir, er geti borgað fyrir sig,

462

þvi það sé alment fólk, sem bæði hafi
efni og ekki mikið að gera, er mundi
nota slíka kenslu. En eigi að siður
fanst nefndinni ástæða til að gera tilraun með, hvort teikning gæti ekki
þrifist hér, því hún hefir mjög mentandi
og vekjandi áhrif yfir höfuð, og sérstaklega fyrir þá, sem vilja reyna að
komast dá’.ítið áleiðis.
Næsta till. nefndarinnar er um skjalasafnið, og nokkru síðar kemur till. hennar um torngripasafnið, og standa þær í
sambandi hvor við aðra. Nefndin befir ihugað þetta mál rækilega, og komist að þeirri niðurstöðu, að rétt sé að
veita fé til þess að hægt sé að nota
skjalasafnið, sem nú er ónotað og ónotandi. Likt er varið með forgripasafnið, að það er nú í slæmu ástandi,
sem ekki má eiga sér stað, þar sem það
er merkasti og dýrmætasti gimsteinn
þjóðarinnar. Nefndin vili útvega forngripasafniuu húsnæði í hinu nýja bankahúsi, og landssjóður leggi fram allan
kostnað af húsnæðinu, sem ekki er lítill, en skjalasafnið sé geymt í alþingishúsinu, þar sem forngripasafnið er
geyrnt nú. Nefndin hefir einnig lagt
til, að borgun til skjalavarðarins sé
lækkuð frá þvi, sem stendur í frumv.,
en það getur verið álitamál, hvað mikið fé eigi að veita til hans. í athugasemdum við fjárlagauefndarfrurav. er
gjört ráð fyrir þvf, að þetta eigi ekki
að vera aðalstarf hans, heldur þurfi
hann að eins að verja þess nokkrum
stundum annanhvorn dag, en það gefur að skilja, að því minna gengur áfram verk það, er hann á að vinna,
sem minna fé er veitt til þess; en þar
sem hér er ekki að ræða nema um
eina fjárveiting, sem á að verða áframhaidandi, þá hefir það ekki mikið
að þýða, hvort hún er upphaflega hærri
eða lægri.
Viðvikjandi forngripasafninu hefir
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nefndio lagt til, að 2000 kr. væri veittar á ári til húsnæöis og hita, og veröur þessu ákvæði ekkert breytt, því að
húsnæðíð fæst ekki fyrir minna. Til
þess að flytja safnið er lagt til að veita
800 kr. i stað 1000 kr. er stjórn safnsins fór fram á að veitt yrði; en þessi
áætlun er gerð nokkuð af handahófi,
en slíkt gjörir minna til, þar sem þetta
verður að eins borgað eftir reikningi.
Svo má búast við því, að töluvert þurfl
af áhöldum til þess að setja safnið
sæöiilega upp.
í sambandi við þetta vil eg vekja athygli á því, að ekki er búið með þennao kostnað við forngripasafnið, þótt búið sé að veita þessar 2000 kr. og 800
kr., þótt mönnum kunni að vaxa hann
í augum, þvi að hann hlýtur að verða
meiri. Fyrst og fremst heflr þeirri till.
verið hreyft, að safnið þyrfti aö vera
opið oftar, og er sú skoðun á allmiklum
rökum bygð, en þá hlýtur líka umsjón
við það að verða dýrari; og i öðru
lagi, að þegar safnið er komið í svona
stórt húsnæði, sem aðgreint er i sundur, þá getur ekki einn maður sýnt það,
heldur verður að hafa sér aðstoðarmann. Nefndin hefir þó ekki komið
með neina till. um þetta nú, en vill að
eins vekja athygli á þvi, að slikt muni
þurfa áður langt um líður.
Breyt.till. nefndarinnar um styrkinn
til bókmentafélagsins leiðir af sjálfu sér
þegar breytt er um útgáfu fornbréfasafnsins
Þá heflr nefndin lagt til, að fornleitafélaginu væri veittur 500 kr. styrkur hvort árið, til að gefa út myndir af
þjóðgripum, er skýri sögu vora og siðu
Þetta er gjört samkvæmt beiðni frá
stjórn fornleifafélagsins, og hefir hún
verið áður fyrirþinginu, og fengið frem
ur góðar undirtektir. Er ætlast til, að
þetta verði til þess að vekja eftirtekt
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annara þjóða og manna á oss, og gert
ráð fyrir að hægt verði að selja þetta
myndarit smámsaman, svo kostnaðurinn verði á endanum lítill eða engiun,
þótt hann verði nokkur í byrjuninni.
Líkt sendurámeð till. 9i á atkvæðaskránni um 1000 kr. styrk til að gefa
út bækling um fsland með myndum og
kortum vegna Parísarsýningarinnar.
Nefndín hefir komið með þessa till. eftir uppástungu kapt. Danlels Bruuns, sem
leggur alt kapp á að vekja athygli á
íslandi, og ætlaraðsýna ýmsa íslenzka
forngripi á Parísarsýningunni. Saraskonar bæklinga er búið að gefa út um
Færeyjar og Grænland, og hér er farið fram á, og er ætlast til að bæklingurinn um ísland verði ekki gjörður síður úr garði, og að hann standi þeim
ekkert á baki. Er ekki ætlast til að
upplagið sé selt, beldur sé því útbýtt
gefins, svo það sé eins og nokkurskonar auglýsing, með myndum af þvf, sem
einkennilegast þykir hjá oss, og að
myndunum fylgi texti til skýringar um
náttúru landsins og veðuráttu, landsháttu, lifnaðarháttu, stjórnarháttu, mentun, bókmentir og siðu, og vonar nefndin að þessari till. verði tekið vei, og að
alt verði gjört til þess að bæklingur
þessi verði oss ekki til vansæmdar.
Læt eg hér svo staðar munið framsögu minni þar til á næsta fundi. —
Það var liðuriun 91 á atkvæðaskránni,
sem vér siðast höfðum til meðferðar.
Hér skal að eins bæta því við, að þó
ekki sé tekið fram, hver annast skuli
útgáfu bæklingsins, þá er ætlast til að
það verði gjört af nefnd þeirri, en undirbýr sýninguna fyrir hönd Danmerkur; hlutdeild íslands i sýningunni annast kapt. Daníel Bruun, sem oss er að
góðu kunnur sem dugandi maður og áhugamikill um íslauds mál. Þá er br,tili. nefndarinnar 92 á atkv.skránni,
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um styrk til tveggja manna til að nema
dýralækningar. Nefndin álitur rétt að
veita þennan styrk; er henni kunnugt
um, að fleiri en einn efnilegir raenn
vilja stunda þetta nám. Anuað af embættum þeim, er stofnuð hafa verið fyrir dýralækna hér á landi, er óveitt enn
þá, og er jafnan gott að hafa fleiri en
einn úr að velja. Það er tilætlun h.
þm. Skagf., að tillaga hans um að veita
5000 kr. hvort árið til rannsókna byggingarefna hér á landi komi hér inn á
atkvæðvskrá. Till. þessi mun eiga rót
sina að rekja til greinar Guðm. læknis
Hannessonar um húsabyggingar; er svo
til ætlast að fenginn sé maður til að
rannsaka byggingar og byggingarefoi
um alt land; mundi ganga til þess lang
ur timi, fleiri ár, og gætu þá loks komið fram gagnlegar tillögur um þetta
efni. Eg er till. hlyntur, en uppást.m.
mun gera betur grein fyrir henni sjálfur. Nefndin er meðmælt till. h. þm.
Ve8tm., um landbúnaðarnámsstyrk til
Guðjóns Guðmundssonar, atkvæðaskr.
93. Er henni það kunnugt, að maðurinn er efnilegur, en hins vegar svo fátækur, að hann verður að hætta við
nám sitt fái hann ekki styrkinn. Reyndar mun búnaðarfélagið eitthvað ætla
að styrkja hann, en það hrekkur ekki
til.
Um tölulið 94 skal eg vera fáorður.
Nefndin hefir tilfært ástæður sinar i álitsskjalinu. Að því er snertir breyt,till. h. þm. ísf., um að Jóni Jónssyni
skuli ékki gert að skilyrði, að halda alþýðlega fyrirl. um Islandssögu, þá er
hún sanngjörn og getur nefndin því
fallist á hana. Það er bæði að styrkurinn er litill, og hins vegar yrði viðkomandi að vera í Reykjavík, og gæti
þvi ekki rannsakað þau skjöl, sem annarstaðar eru geymd.
Um tölulið 95 á atkv.skránni skal eg
Alþ.tið. B. 1899.
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geta þess, að mér þykir leiðinlegt að
sú till. kom fram.
Á undanfarandi
þingum hafa oft komið fram tillögur
um skáldlaun, og mikið verið um þau
rætt, en sérstaklega má búast við því,
að tillaga um þetta skáld veki misklið.
Enginn mun neita þvi, að maðurinn er
skáld mikið og gott, en það er min
skoðun, að ekki geti komið til greina
að veita skáldlaun svo einhæfu skáldi
Hann hefir, svo sem
sem hann er.
kunnugt er, að eins gefið sig við
einni hlið kveðskaparins, sálmakveðskapnum, og þó sú grein sé í sjálfu sér
fögur, þá getur varla átt við að launa
af almannafé það skáld, sem að eins
gefur sig við einni hlið skáldskaparins.
Vona eg því að tillagan verði tekin
aftur. Nefndin er og mótfallin br.till.
96 á atkv.skránni.
Tillögumaður ætlast til, að sira Matthias leggi niður embætti sitt, en það verður ekki séð á
tillögunni, og þarf að taka það fram
sérstaklega.
Tölulið 97 á atkv.skránni getur nefndin ekki mælt með; vill hún láta sitja
við það, sem í frumv. stendur.
Viðvíkjandi 98. tl. á atkv.skránni skal
þess getið, að á seinni árum virðist lítið
hafa bólað á háskólaáhuga hjá mönnum.
En kæmi það til siðar að stofna háskóla hér á landi, virðist óþarft að taka
það fé, sem landssjóður legði fram, nú
þegar út úr landssjóðnum og ávaxta
það sérstaklega, því auðvitað ávaxtast
það eins vel í landssjóðnum og þó það
væri lagt i annan sjóð, og kemur þá
alt i sama stað niður.
Nefndin er meðmælt styrknum til
Geirs skólakennara Zoéga til að gefa
út ísl.-enska orðabók, atkv.skrá 99.
Hann hefír á undanfarandi f járhagstimabili notið þessa styrks, og mun þuría
hans 3 ár enn, og er síst ástæða til að
hætta við þá fjárveitingu í miðju kafi.
30 (11. sept.).
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H. þm. ísf. (Sk. Th.) leggur til, að
styrkur til cand. mag. Helga Jónssonar til jurtafræðisrannsókna og vísindalegra iðkana falli burt, atkv.skrá 100;
nefndin vill styrkja starf þessa raanns,
þar sem það getur haft bæði praktiska
og teoretiska þýðingu, en ekki vill hún
að svo stöddu gjöra lifibrauð úr því, og
hefir hún þvf fært styrkinn niður í
1000 kr. hvort úrið.
í sambandi við
þetta skal eg minuast á 104. tl. á atkv,skrá. Stefán Stefánsson kennari sótti
til þingsins 1897 um hærri styrk en
þessi er, í þeim tilgangi að rannsaka
fóður- og beitijurtir. Síðan hefir hann
lagt sig i framkróka með að kynna sér
bæði i Svíþjóð og annarsstaðar kostnað við slíkar rannsóknir, og hefir nú
sótt um 1200 kr. hvort árið til þessara
rannsókna.
Nefndin hefir trú á að
þessar rannsóknir geti orðið landbúnaðinum til gagns, enda er maðurinn áhugamaður mikill, og þvi góð von um
raikinn árangur, og leggjum vér þvi til,
að veittar séu 1000 kr. til þessa hvort
árið. — Nefndin mælir með till. 103 á
atkv.skránni. — Um 105 og 106 á atkvæðaskránni er litið að segja annað
en það sem stendur i nefndarálitinu.
Hlutaðeigendur hafa þegar notið styrksins lengi, vill þvf nefndin að veittar séu
1000 kr. fyrra árið, meðal annars til
að taka af öll tvimæli um, að nú sé
þeirri styrkveitingu lokið.
Nefndin leggur til að Sig. Pétursson
fáj styrk til að fara á Parisarsýninguna; er tillaga þessi komin ftam fyrir
beiðni hlutaðeiganda. Það getur auð
vitað verið álitamál, hvort rétt sé að
veita slíkan styrk, en þessi maður hefir vitnisburð fyrir framúrskarandi elju
og áhuga, og þó suroum kunni að sýnast að styrkur þessi mætti vera minni,
þá litur nefndin svo á, að annaðhvort
sé að veita alls engan styrk, eða hafa
hann svo riflegan, að heimild sé til að
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heimta sem mestan og fullkomnastan
árangur af starfi hlutaðeiganda.
Nefndin leggur til að styrkurinn til
Iðnaðarmannafélagsins verði hækkaður
um 100—100 kr., svo það geti hjálpað
einum iðnaðarmanni fieira til utanferðar. Samkv. skýrslu um notkun styrksins 1898 hafa gjörðir Iðnaðarmannafélagsins verið í hvern stað fullnægjandi
og er því rétt heldur að bæta við en
draga úr.
Till. þm. ísf. (Sk. Th.), atkv.skrá 109,
er nefndin samþykk; er ekki þörf á að
ræða um hana, með þvi að það mál
hefir verið rætt svo mikið hér í deildinni.
Nefndin er ekki samþykk tillögu h.
þm. Snæf. (E. G.).
Hefir sá maður,
sem um er að ræða, áður sótt um styrk
og annar maður, Otti Ouðmundsson,
fekk þess konar styrk siðast, en sagt
er að litill árangur muni af því verða.
Slikur styrkur þyrfti og að vera svo
raikill, að hlutaðeigandi gæti farið
viða, annars verða sliks litil not. —Þá
er till. frá h. þm. Rvk. (J. Jens.) um
styrk til Johannessen kaupm., til að gjörast umboðsmaður til að selja islenzkar
afurðir i Noregi, svo sem kjöt, ull o. s.
frv. Nefndin er ekki með þessu að
8vo stöddu, sýnist óliklegt að einn raaður geti kipt slíku i lag, ef kaupmenn
geta ekki lagt út í slika tilraun sjálfir.
Það hlýtur að vera auðvelt að útvega
umboðsmann iBjörgvin, og mundu kunnugir menn taka það ráð, ef ráðlegt
þætti. Þótt einn umboðsmaður væri á
einum stað i Noregi, mundi árangur
verða litill; heldur væri þó viðlit að haía
fleiri og á raörgura stöðum.
Þá er till. 110 og 111 á atkvæðaskr.
og fara báðar fram á hið sama, en
ekki getur uefndin gefiðþeira meðmæli
sin. Það er eitthvað svo kynlegt, þegar félag er stofhað á einhverjum stað
og hefir sérstaka þýðingu fyrir hann,
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og þegar sjóðir eru til á staðnum, er
styrkt gætu fólagið, að hlaupa undir
eins úr vöggunni beina leið í landssjóðinn raeð styrkbeiðslu, i stað þess
að afla sér fyrst viðurkenningar sveita
félagsins. Og þetta á sérstaklega við
um Rvík. Félög út um land leita venjulega fyrst til sýslu- og amtssjóðs áður
en þau rjúka i landssjóðinn.
Þannig
er t. d. félag eitt á Austfjörðum, er
er heitir »Leikfélag og skotfélag Eskifjaröar«; bafa bæjarbúar sjálflr lagt
fram krafta sina og fengið auk þess
styrk úr amtssjóði og sýslusjóði, en þó
getur nefndin ekki tekið íjárbeiðni
þeirra til greina. Leikféiag Reykjavikur getur ekki með réttu fengið styrk
úr landssjóði fyr en það hefir fengið
viðurkenningu þeirra, sem næstir standa.
En þessi hugsunarháttur stingur fram
trýninu viða hér, en eg vona að þingið
láti til sin taka og gangi ekki inu á
slíkt. Bæjarfélagið verður að viðurkenna félagið í verkinu, hér duga ekki
orðin tóm.
Þá er 112. liðurinn á atkv.skránni.
Það er tillaga frá landshöfðingja um að
veita Haraldi Nielssyni styrk til utanfarar til að stunda hebreska tungu
og skýringargamlatestamentisins Nefndin treystir sér ekki til aö vera með
þessu. Auk þessarar áskorunar landshöfðingja lá fyrir nefndinni breiðni frá
bibliufélaginu um styrk til að vinna að
biblíuþýðingunni. Það getur verið álitamál hvort hér á að veita styrk eða
ekki. Hér er um mikið starf að ræða,
sem þarf að gerast. og sem þarf að
búa sig vel undir. Eg veit ekki hvaða
þýðingu þetta hefir fyrir oss sem þjóð.
Praktiska þýðingu hefir það enga. Ef
til vill gæti það orðið oss til frægðar
frá visindalegu sjónarmiði, að hafa unnið að slíku þrekvirki, en eg verð að
spyrja, höfum vér ráð á þvi? Er það
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ekki ófrjósamt að kasta peningum i
slikt? Eins er með tölulið 114á atkv,skránni, sem er tillaga frá landshöfðingja um styrk til Brynjólfs Þorlákssonar til að fullkomna sig f orgelspili
og Musiktheori. Nefndin gat ekki verið með þvf, jafnvel þó styrkurinn væri
færður niður í 800 kr., eins og breytingartill. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) fer fram
á.
Sama máli er að gegna með tölulið
115, sem er tillaga frá h. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.) ura 300 kr. styrk til síra Bjarna
Þorsteinssonar til að gefa út hátiðasöngva.
Hann heflr unnið að þessu
með mestu elju, og þeir eru víst góðir
i sinni röð. Eina ástæðan, sem gæti
verið fyrir þvf, að styrkja þetta af almanna fé, væri sú, að þetta væri svo
raikið listaverk, að þjóðinni væri sómi
að gefa það út.
Þaö getur auðvitað
verið álitamál hvort svo sé, en nefndin var ekki raeð þvi, að þetta fé væri
veitt. Ekki gat nefndin heldur fallist
á tölul. 116, sem er tillaga um styrk
til Ögmundar Sigurðssonar; fyrir nefndinni lá bænarskrá frá hlutaðeiganda,
en nefndin gat ekki sint henni.
A 117. tl. felst nefndin ekki heldur.
Nefndin hefir lagt það til að það væri
veitt sem lán og mun halda sér við
það. Sama máli er að gegna með
styrkinu til Jóhanns skyttu Halldórssonar tl. 118. Nefndin sá sérekkifært
að sinna þessu því margar slikar bænaskrár lágu fyrir. Það er leiðinlegt að
þurfa að mæla á móti þessu, en það
eru margir, sem gætu heimtað það
sama og þvf midur hefðu þörf á að fá
það. Það er undarlegt aö sýslurnar
skuli ekki veita þennan styrk, þvi þó
auðvitað sé gagn að þessu fyrir landið alt þá eru það þó einkum sýslufélögiu sera bafa gagn af þessu.
Um tl. 121, sem er brtill. nefndar30*
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innar við 15. gr. skal eg ekki fara
œörgura orðum en að eins vísa til
nefndarálitsins. Brtill. b. 2. þm. G.-K.
(J. Þór.) við 18. gr. (tl. 125 á atkv,skránni) um að orðin »frá útlöndum«
falli burt, sýnist ekki mikil fyrirferðar,
en það geta ef til vill samt orðið nokkrar umræður um hana. Það er augljóst að ef hún er samþykt, verða þessi
lán ekki til að fjölga skipunum og
það var þó upphaflega tilgangurinn.
En þar að auki gæti þetta orðið til
þess að menn færu að drifa þann leik
að látast kaupa hver af öðrum til þess
að fá billeg lán. Eg get nú tekið mér
létt það sem eftir er og læt landbúnaðarnefndina útskýra það. Viðvíkjandi
viðaukagreininni um að veita 5000 kr.
lán til að koraa á múrsteins og þakhellugerð vil eg benda á það, að nefndin álitur það gott. Hvað viðvíkur viðaukatill. 2. þm. Rangv. (Þ. G.) um að
sýslufélögum megi veíta lán til að
koma upp slártunarhúsum, þá skal eg
geta þess, að mér finst þetta nokkuð út
1 loftið. Eg veit ekki hvað meint er
með »slátrunarhús«. Þetta er eftilvill
heimskulegt af raér, þvi það er ekki i
fyrsta sinn sem eg hefi séð þetta orð.
Eg hefi séð það i þingmálafundargjörðum og víst viðar, en eg veit nú samt
ekki hvað menn hugsa sér með þessu.
Svo er þetta að veita sýslufélögum lán.
Undir hvaða formi? En það er bezt
eg láti biða að tala um þetta þangað
fil flutningsmenn hafa útskýrt það,
þvi eins og eg sagði áðan, eg veit ekki
hvað meint er með þessu.
Landshöfðingi: Eg skal leyfa mér að
vikja nokkrum orðum að þeim breyt.till., sem fram hafa komið við þennan
kafla fjárlagafrumvarpsins. Fjárlaganefndin hefir komið fram með 2 brtill.,
við 13. gr. A og get eg fallist á þær
báðar.
Brtill. nefndarinnar við 13. gr B. I.
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b. 8. um aö fella þann lið burt heflr
verið tekin aftur. Brtill. 1. þm. G.-K. (Þ.
J. Th.) um námsstyrki til læknaskólans
skil eg ekki. Eg veit ekki hver ástæða
getur verið til að styrkja nemendur við
þann skóla meir en t. d, nemendur
við prestaskólann. Þegar eg kem til
latínuskólans veit eg ekki hvort það er
vel ráðið af nefndinni að færa niður
liðinn til latinuskólahússins utan og
innan« um 2200 kr. I nefndarálitinu
lýsir nefndin þvi yfir að hún álíti að
gólfið í bókhlöðunni, sem þarf aðgerðar,
eigi að vera úr timbri, og steingólf sé
óhentugt, sökum þess að bókhlaðan
verði ekki notuð um langan tima, ef
steingólf sé sett í hana. Viðvíkjandi
þessu skal eg geta þess, að þessi uppástunga um steingólf er komin frá rektog kennurum skólans. Þeir hafa eftir
þvi ekki verið hræddir við, að ekki
væri hægt að nota bókhlöðuna þótt
steingólf væri sett i hana, en álitið
þetta varanlegra, því raki er í húsinu
og trégólf fúnar þessvegna á skömmum
tima. Sama ástæða er fyrir því, að
farið hefir verið fram á að setja steingirðingu kringum lóðina. Þess konar
girðingar eru tiðkaðar hér i Reykjavik
sökum þess að þær eru álitnar ódýrari, þegar fram í sækii, af þvi þær
eru varanlegri en trégirðingar, sera altaf
þarf að vera að lappa upp á. Að
snjór safnist fremur að steingirðingu
en trégirðingu held eg sé ekki á rökum bygt, að minsta kosti hefi eg
ekki orðið þess var, að snjór hafi safnast að steingirðingu, sem er i grend
við raig, svo farartálmi hafi orsakast
af. Þá leggur fjárlaganefndin til, að
þær 150 kr.; sem farið er fram á »til
prófdómenda* séu færðar niður i 100 kr.
Eg skal geta þess, að 150 kr. var álitið það minsta sem hægt væri að komast af með, þvi þetta er ekki eingöngu ætlað prófdómendunum við burt-
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fararpróf úr 6. bekk heldur líka prófdómendum við árspróf 4. bekkjar.
Nefndin tekur það fram að hún áliti
100 kr. nóg, þar eð það sé skoðað sem
heiður að vera kosinn prófdómandi,
en reynslan hefir verið sú við latinuskólann, að nærri ómögulegt er að fá
hæfa menn til þessa starfa. Sá hugsunarháttur ryður sér meir og meir til
rúms hér á landi, að’ raenn eigi ekki
að leggja fram vinnu sina andlega eða
likamlega til nokkurs skapaðs hlutar
án þess að fá borgun fyrir. Þetta er,
eins og eg tók fram áðan, reynslan við
latinuskólann, og þvi álít eg rétt að
veita 150 kr. Brtill. 2. þm. ísf. (Sk. Th.)
um að bæta því skilyrði aftan við liöinn, »til tfmakennslu og prófdómenda*
(13. gr. B. III. c. 4.), að fjárveitingin
sé bundin því skilyrði, að latneskur
stíll sé eigi heimtaður til inntökuprófs,
finst mér ekki eiga heima í fjárlögunum. Það er ekki meiningin að með
fjárlögunum, sem aðeins gilda fyrir tvö
ár, skuli gera neinar breytingar á gildandi lagafyrirmælum eða öðrum ákvæðum, sem snerta umboðsstjórnina; enda
hefir stjórnin áður lýst því yfir, sbr.
athugas. við fjárlagafrv. 1882—1883,
Alþtið. 1881 I, 19—20, að hún væii
mótíallin slikum fleygum. Eg held þar
að auki að það sé ekki tiltækilegt að
banna aö láta þetta skriflega próf i
latinu fara fram við inntöku í 1. bekk,
því ef þeir sem ætla að ganga inn í
skólann væru ekki búnir að læra að setja
saman latneskar setningar þegar þeir
koma i skóla, mundu þeir ekki verða
svo færir í þeirri námsgrein efltir einn
vetur, að þeir kæmust upp úr 1. bekk.
Þeir yrðu þvi að sitja þar 2 ár. Þetta
ákvæði yrði því einungis til að spilla
fyrir þeim, sem koma í skóla. Þá er
brtill. að veita Bjarna Jónssyni 500 kr.
styrk. Eg skil ekki í hverju sam-
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bandi þetta stendur við timakenslu í
latinuskólsnum. Það hefir áður komið
fyrir, að bætt hefir verið við laun timakennara t. a. m. Jóns rektors Þorkelssonar og að mig minnir Halldórs Guðmundssonar áður en þeir fengu embætti við skólann, en það hefir ekki
verið gert á þennan hátt; þeira voru
veitt föst laun og urðu svo að takast
á hendur sama timafjölda á viku eins
og hinir föstu kennarar. Eg gæti verið þvi meðmæltur, að kjör þessa manns,
sem er þarfur skólanum, væru bætt á
þann hátt að honum væri veitt einhver viss upphæð, sem föstum timakennara. Athugasemdinni, sem fjárlaganefndin hefir gjört við 13. gr. B. IV.
um að amtmaðurinn í Norður- og Austuramtinu skuli hafa eftirlit með skólanum á Möðiuvöllum, er eg samþykkur. Það er erfitt fyrir stiftsyfirvöldin
að hafa eftirlit með þeim skóla.
Það eru komnar ýmsar brtill. fram
við stýrimannaskólann, sem eru miður
heppilegar.
Það er fyrst við b 2,
að fjárveitingin til ábaldakaupa sé
lækkuð. Eg skal ekki segja svo mikið um það. Það litur út fyrir, að h.
fjár) nefnd hafi sést yfir uppástungu
stjórnarinnar, um að útvega siglutré
handa stýrimannaefnum að æfa sig.
St)órniu hefir farið fram á að það séu
veittar 400 kr. til þessa, en sé liðurinn
lækkaður eins og h. nefnd leggur til,
þá er sjálfsagt að það verður að hætta
við að útvega það áhald. En eg skal
taka það fram, að það þarf nú þegar
að útvega fleiri áhöld til afnota við
kensluna vegna hinnar miklu aðsóknar að skólanum, og sérstaklega eins og
tekið er fram í frumvarpinu, að kaupa
skápa til að geyma í verkfæri og bækur, og mun raega útvega þetia alt
fyrir þá upphæð, sem fjárlaganefndin
vill veita, ef siglutrénu er slept.
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Þá er komin fratn breyt.till. um
lækkun á fjárveitingunni til eldiviðar
og Ijósroatar, sem eg verð að vera mjög
mótfallinn.
Það er farið fram á að
veita að eins 300 kr. til eldíviðar og
ljósa í skólanum, í staðinn fyrir 500 kr.,
sem stendur f frumv. stjórnarinnar. —
Þessi breyt.tiil. hlýtur að vera sprottin
af misskilningi eða vöntun á þekkingu
á þörfum skólans; það er ómögulegt
að koraast af raeð 300 kr. til eldiviðar
og ljósa, en eigi að balda stýrimannakenslunni áfram, má til að útvega henni
nauðsynlegan hitaogbirtu; það er mjög
óviðkunnanlegt, að brúka meira fé en
í fjárlögm um er veitt, en hjá því verður ekki komizt, ef fjárveitingin er svona
lág; hins vegar er engin hætta fyrir
því, að meira fé verði brúkað til þessa
en minst er mögulegt að komast af
með.
Það sama er að segja um það, þar
sem stungið er upp á að lækka fjárveitinguna í 4. liðnum, að hún var sett
svo lág í frumv., sem frekast þótti tiltækilegt; þau lögboðnu gjöld, sem eiga
að greiðast af þessum gjaldlið, eru svo
há, að ekki verðnr komizt af með
minna en 600 kr. fyrra árið og 500 kr.
seinna árið.
Þá hefir háttv. fjárlaganefnd lagt það
til að fella burtu fjárveitingu í 5. lið,
til að kaupa lóð í viðbót handa skólanum.
Það er áhorfsmál, hvort það sé
rétt að sleppa að kaupa þessa lóð,
það er hætt við að sú lóð verði fljótt
seld, svo að skólinn gæti ekki fengið
hana siðar, þó á þyrfti að halda;
vildi eg því leggja það til, að þessi liður væri látinn standa, en eg gjöri það
ekki að neinu kappsmáli.
Eg er mikið vel samdóma háttv. þm.
Húnv. (B. S) um að því fé, sem ætlað
er til kvennaskóla á Ytriey og Akureyri,
sé skift jafnt á milli skólanna, 2200 kr.
handa hvorum, heldur en að nokkur
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hlutinn sé fastur, og nokkrum hluta
skift eftir nemendafjölda eins og áður
hefir verið gjört, og stungið er upp á
í frumv. stjórnarinnar.
Eg hefi fengið reynslu fyrir því, að
það er erfitt að eiga við þá skiftingu, þar
sem oft vantar nægilegar upplýsingar
um, hve lengi nemeadurnir hafa verið
i skólanum, og í hverjurn námsgreinum
þær hafi tekið þátt.
Það eru suraar,
sem hafa verið allan kenslutimann, en
ganga ekki undir próf, aftur aðrar, sem
eru að eins lftinn tima, kanske ekki
nema einn mánuð, en ganga þó undir
próf; eg fæ þvi ekki betur séð, en að
það sé heppilegast að haga þessari
fjárveitingu eins og h. þm. Húnv. (B.
S.) stakk upp á, að skifta henni jafnt
á milli skólanna.
Þá eru komnar frara breyt.till. viðvikjandi styrknum til barnnskóla. —
Eigi nokkra breytingu að gjöra frá
stjórnarfrumv., þá hallast eg fyrir mitt
leyti helzt að tillögunni i 79. tölulið;
en það er önnur tillaga sem eg álít
mjög óheppilega, það er breyt.till. undir
78. lið á atkvæðaskránni ura að fella
burtu orðin »annarsstaðar en i kaupstöðum«, þvi er eg alveg raótfallinn; eg sé
enga ástæðu til að meginið af styrknum lendi til barnaskólanna í kaupstöðunum; eg get ímyndað mér, eins og h.
framsögum. (J. J., 2. þra. Eyf.) sagði,
að Reykjavik gleypti t. a. m. þriðjunginn af allri fjárveitingunni, en eg sé
enga ástæðu til, að landssjóður sé að
styrkja til barnakenslu i Reykjavik,
Þá fer þessi sama breyt.till. fram á, að
styrkurinn sé hækkaður að mun, en
styrkurinn er eftir minni skoðun nægilega stór.
Eg er hinni háttv. nefnd þakklátur
fvrir, að hún hefir tekið svo vel i uppástungu stjórnarinnar um fjárveitingu
til skjalasafnsins, en eg get ekki verið
nefndinni samþykkur um, að rétt sé að
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færa niður laun skjalavarðar frá þvi, I á, að þeir eru settir inn eftir skipun
sem tiltekið er i stjórnarfrumvarpinu. 8tjórnarinnar.
Eg gjöri nefnilega ráð fyrir, að hann
H. fram8m. (J. J., 2. þm. Eyf.) mælti
fái talsvert að gjöra, ekki einungis við með uppástungunni á 53. tölulið, og er
að raða safni því, sem nú er og sjá um eg háttv. fjárlaganefnd þakklátur fyrir
geymslu á því og notkun þess, heldur það; það er eins og háttv. fjárlaganefnd
lika má búast við, þegar að hentugur er kunnugt, að kapt. Ryder hefir mikstaður er fenginn fyrir safnið, að þá inn áhuga á skógarrækt hér á landi,
mundi það aukast með því, að þá en hann hefir ekki annað fé til þess,
mundu verða flutt þangað ýms skjöl og en það sem hann hefir tekið hjá sjálfbækur, sem nú eru víðsvegar út um um sér eöa fengið hjá kunningjum sínland, svo sem kirkjubækur, amtsskjöl, um, og litils háttar styrk fra landbúnsýsluskjöl o. fl. til að geyma þau. — aðarfélaginu í Danraörku. Hann hefir
Safnið heflr hingað til haft mjög óhent- nú þegar gjört tiiraun á Þingvöllum,
ugt húsrúm, og af þvf hefir leitt, að og langar til að gjöra tilraun enn á
umhirðingin hefir ekki verið svo góð, tveimur eða þremur ödrum stöðum; en
að menn viidu trúa safninu fyrir, að mér finst það vera vanvirða fyrir landið,
geyma slik áriðandi skjöl; eg vil þvi að útlendir menn séu að leggja peninga
óska þess, að þessi tillaga verði sam- til slíks; eg vona þvi að þingið samþykt óbreytt.
þykki þessa fjárveiting; reynist árangAftur á móti má gjöra ráð fyrir að urinn illa, þá verður hún ekki ítrekuð,
húsaleiga falli burt, þegar það verður en reynist hann vel, álit egaðlOOOkr.
gjört, sem menn hafa nú i hyggiu að á ári 8é vel varið til að koma upp
gjöra, nefnil. að flytja skjalasafnið í skógarrunnum hér og hvar um landið.
húsrúm það, sem forngripasafnið hefir,
Aítur á raóti var h. framsm. (J. J.,
en forngripasafnið aftur niður í hið 2. þingm. Eyf.) ekki eius meðraæltur
nýbygða bankahús.
breyt.till. undir 112. og 114 tölulið. —
Viðvikjandt hinum ýmsu breyt.till. og Eg heyrði á ræöu hans viðvikjandi
viðaukatill., sem hér fara á eftir, verð styrknum til Haraldar Nielssonar, að
eg að vera sömu skoðunar eins og eg hann var honum eigi svo mótfallinn,
hefl verið að undanförnu, að þær séu en hann setti hann í samband við annviðsjárverðar.
Það er nú þegar meir að, sem hann vildi að þingið legði ekki
en nóg af slikum upphæðum á fjárlög- fé til, nefnilega til þýðingar á gamlaunura, sérstaklega eru athugaverðar testamentinu yfir höfuð.
Eg vona nú
allar þær tillögur, sem að fara fram á samt, að háttv. deild finni ástæðu til að
styrkveitingu til einstakra manna, þvi veita þennan styrk, sérstaklega þar sem
að þegar þær einu sinni eru komnar þessi maður hefir fengið styrkveitingu
jnn á fjárlögin, þá vill það fara eins bæði frá háskólanum og frá stjórninni
og raenn vita, að farið heflr um svo í Danmörku, sem sýnir, að hann hefir
margt, að þá verður það þar kyrt; svo álit á sér sem visindamrður og sérer alt af bætt við smátt og sraátt, svo staklega vel fallinn til hebreskunáms.
að alt af hækkar uppba^ðin á þessum
Viðvikjandi tillögunni ura styrk handa
kafla fjárlaganna.
Brynjólfi Þoriákssyni skal eg geta þess,
Eg verð sérstaklega að geta þess um aö hann var siðast liðinn vetur í Kaupþá liði, sera eg sjálfur hefi stungið upp mannahöfn með styrk frá landssjóði,
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og hafði þar tvo mikils raetna menn
sem kennara í orgelspili; heflr hann
fengið ágætan vitnisburö frá þeim, en
þeir álíta, að hann þurfi að vera eina
4 mánuði enn til að tullkomna sig i
orgelspili, og til þess það, sem gjört
hefir verið, verði að fullkomnum notum.
Það er nú stungið upp á, að það séu
veittar 1200 kr. í þessu skyni, og heflr
komið breyt.till. frá h. þm. Eyf. (Kl. J.)
að 1200 kr. séu færðar niður í 800 kr.
og skal eg ekki hafa á móti þvi.
Þá heflr háttv. fjárlaganefnd lagt það
til, að feldur sé burtu styrkurinn sem
Bogi Mekted hefir haft til að rita íslandssögu. Mér þykir hálf-kynlegt, að
fara að kippa burtu þessum styrk nú,
þegar að þvf er komið, að ávöxtur sjáist af þeim styrk, sem að veittur hefir
verið hingað til. Það er sagt að hann
sé langt kominn með landnámssögu Is
lands, og þannig komi á næsta ári upp
hafið á þeirri bók; þess má geta, að
hann er búinn að semja stutta kenslubók i Islandssögu, sem geti verið notuð
við nám í latinuskólanum; eg álit þvf,
að það sé ekki vel ráðið, að kippa nú
burt þessurn styrk, og sérstaklega undarlegt þykir mér af háttv. fjárlaganefnd,
að hún skuli hafa tekið þessar 600 kr.
og veitt þær öðrum manni.
Eg fæ ekki séð, að það sem hefir komið fram frá þeim manni, sé svo vandað eða vel úr garði gert. Eg vil mikillega óska, að tölul. fái að standaeins
og hann er. Eg verð að öðru leyti að
láta i ljósi, að það eru svo raargar mjög
háar styrkveitingar, sem lagt hefir verið til að veittar séu á fjárlögunum, að
það lítur út, sem þeir þm., sem hafa
komið fram með þær breyt.till., séu búnir að gleyma því, sera svo oft hefir verið á minst, að hagur landsins sé bágborinn. Það eru svo stórar upphæðir
sem hér er stungið uppá að veita, að
það er eins og hagur landsíns væri í

490

blóma, og það svo, að menn vissu ekki
hvað gjöra skyldi við peningana. Þannig eru till. um 5000 kr. til rannsóknar
byggingarefna, 7000 kr. til háskólasjóðs
og 5000 kr. til tigulbrenslu.
Eg skal játa að það gæti verið rétt
að veita sumar þessar fjárupphæðir,
ef landssjóður væri svo fullur at peningum, að menn væru í vandræðum
að koma þeira fyrir; en eins og nú
stendur, sýnist mér ekki ástæða til
þess.
Eg er háttv. fjárlaganefnd þakklátur
fyrir hve vel hún hefir tekið i að
veita Þorvaldi Thoroddsen kennara við
lærða skólann lausn frá embætti með
eftirlaunum, en hún hefir gjört meira,
en um var beðið.
Þa<i var einungis
farið fram á að hann fengi þau eftirlaun, sem honum ber með lögum, en
henni hefir ekki þótt það nóg, heldur
hefir hún nærri þvf tvöfaldað upphæðina. Þessi tillaga fer í lfka átt eins og
uppástungan undir 96. tl. um að veita
skáldalaun til Valdimars Briem, og að
hækka styrkinn til Matth. Jochumssonar. Allir þessir menn eru að visu
góðs maklegir, en eins og hagur landsins stendur nú er naumast hægt að
sinna slikum fjárveitingum.
Pétur Jónsson:
Háttv. framsm. (J.
J. þm. Eyf.) skýrskotaði til landbúnaðarnefndarinnar, að mæla fram með br.till. 126 á atkvæðaskránni, eða öllu
heldur viðaukatill. Eg vona nú að ekki
þurfi raikið að mæla með till., heldur
sé h. þd. ljóst að það sé rétt að styðja
að þessu augnamiði. Hún er náskyld
þeim till. sem samþ. var hér í deild.
með miklum atkv.mun, nl. um styrk
til kenslu f mjólkurmeðferð. Hugsun
nefndarinnar var sú, að þegar er lærisveinar hefðu lokið námi þar, þá væri
verkefni fyrir höndum handa þeim á
stórum búum, en til þess að svo sé,
yrði nauðsynlegt að koma á samlags-
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búum eða Öðrum stórbúum, sem síðan kljúfa þessa fjárupphæð, eða að minsta
gætu orðið til fyrirrayndar fyrir ná- kosti hafa það lánstraust að féð mpgi
grenuið. Að visu býst nefndin við, aö útvega. Eg skai ekki fara um þetta
menn ekki gætu lokið námi á stofuun fleiri orðum að sinni, en vona að h. þd.
þessari á rainna en einu ári, og yrðu samþ. þessa till.
Ólafur Briem-. Það er hér ein brtill.,
þá búnir til starfa á sumrinu 1901, en
þú vildi nefndin að fé yrði veitt til styrkt- sem eg hefi leyft mér að koma fram
ar mjólkurbúuub sem á þvi ári tækju til með, þess efnis, að veittar séu ýr landsstarfa. Þessi bú yrðu stærri og full- sjóði 5000 kr. hvort árið til þeas að
komnari, ef búast mætti við lánsstyrk rannsaka byggingarefni i landinu og
til þeirra, og eg hygg, að menn mundu tii ieiðbeiníngar í húsagerð. Eg sKáJ
verða fúsir til að koma þeim á með játa, að till. er nokkuð óákveðin og
samj/jguru; að minsta kosti bafa nokk
hæpið að hún fái framgang i þessu
urir Játið i ljósi við mig, að þeir vildu formi, en það var heldur ekki beinlingjarna reyna að koma upp slikum is meining mín, að hún gengi nú þegmjójþurbúuiu, en treysta sér ekki til ar fram til fullnustu. heldur að þingþess styrklaust.
raenn létu í ijósi álit sitt um hana vjð
Lánsstyrkur handa sveitarfélögum til þessa umræðu.
JJm þettp efni hefir
jarðabóta heflr mælst vel fyrir, einsog i verið skrifað i blöðin af Guðmupdi
þingm.fundi^rg. þera raeð sér. Það hefir lækni Hannessyui, sem hefir kynt sér
málið ítarlega og boriö sig saman vjð
nl.engumáh, að stjórnarskrármálinu und
anteknu, yerið hreyft eins viða á þing- byggingarfróða mepn. Árangurinn a,i
málafundum og einmitt þessu, og alls- þessum athugnnduin hatis er sá, að það
stadar tjl meðmsela. Hér í deildinni er gæti raeðal annars orðið til mikils sparnog gengið fram frumvarp til laga ura aðar að nota betra byggingarefni og hafa
ræktunarsj.óð íslands, og er annar að- hagkvæmara fyrirkomulag á húsabyggHann hefir
altilgangur haus sá að Jeggja verð seldra ingum en nú á sér stað.
þjóðjarða í sérstakan sjóð, er eigi verði leítt rök að því, að hér er varið tijeytt, og hinn að veita hagfeid lán til tölulega miklu meira fé til húsabyggjarðabóta á sama hátt og farið er fram inga en i öðrum löndum, og það af
á i yipaukatill.
Þetta er þvi alveg ýmsum ástæðum, og mótar lítið fyrir
samferða; og Ján þau, er veitt hafa að breytt sé til batnaðar enn sem kojpið
verið hingað til í þessu augnamiði, og er. Eg skal að vísu játa, að mikil
veitt verða hér eftir, ganga i ræktun- breyting hefir á sfðari árum orðið i þá
arsjóðinn, ef hann kemst á, sem eg stetnu, að moldarhús hafa lagst niður
en timburhús komið í staðinn, en eg
vona.
Jiæstv. lh. sagði, að það yrði ad lita hygg að telja megi etasamt, hvort sú
á íiárhaginn i sambandi við þetta, og breyting sé svo heppileg. Timburhús,
er það ekki nema ^jálfsagt. Auðvitað sem bygð pru úr lélpgum trjávið pg
er mér ekki fullkunuugt, hve mikið fé að öðru leyti litt vönduð, hafa þapn óer fyrir hendi í landssjóði, en hitt er kost, að þau eru kaldari en torfbæir,
mér ljóst, að þessi veiting er ipjög og oft mí^iH súgur í þeim. Eg tel þvi
aanijsynleg Og þarfleg.
Svo get eg vafasamt, hvort þau séu miklu nota
nautpast sé^, að hagur landssjóðs sé sæ'.li, eða hvort þessi breyting sé til
svo bágbprinn, að hann ekki muni j svo mikilla bóta þegar á ait er Jitið.
A)þ.tið,B. 1899.(

.
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Eftir þvi sem fróðir menn segja. þá er
í Noregi, þar sem timbrið er alveg við
hendina, hreyfing einmitt 1 þá átt að
taka upp torf sem byggingarefni. Skyldi
þá siður vera ástæða til þess fyrir
okkur hér að reyna að nota torfið, leirinn eða moldina til húsagerða, að þvi
leyti sem hægt væri að bæta úr göllum þessara byggingarefna?
Það hefir komið fram sú athugasemd,
aö þessi uppástunga væri ein af þeim,
sem sóaöi fé úr landssjóði.
Eg skal
játa að upphæðin er nokkuð mikil, en
eg álít hana ekki of mikla, þegar um
velferðarmál er að ræða. sem gæti
orðið til verulegs gagns.
Uppástunga
Guömundar læknis Hannessonar lýtur
að því, aö fá hingað útleudan byggingafræðing til þess að rannsaka þetta efni,
og það verð eg að segja, að gætu rannsóknir hans leitt til þess að gefa sannar og réttar upplýsingar uro, hvaða
byggingarefni væri hagkvæmust og
hvernig þau ætti að nota, og yfirleitt
hvernighúsabyggingum almennings ætti
að vera fyrirkomið, svo að þau lullnægðu sem bezt heilnæmisskilyrðum
og öðrum menningarkröfum, án þess
að verða mönnum ofvaxnar, að því er
kostnað snerti, þá efast eg um að nokkur embættismaður á Tslandi væri nytsamari en hann, eða öðru fé væri betur varið en þvi, er gengi til launa
handa slíkum manni.
Eg álit þetta
einhverja hina mestu sparnaðaruppástungu, sem fram hefir komið. Sparnaðurinn er ekki fólginn 1 þvi, að halda sem
fastast um hverja þá krónu,sem í landssjóð
kemur, heldur i þvi,að verja fénu sem bezt
og hyggilegast til nytsamra fyrirtækja,
sem mest arðsvon er af. 41t, sem miðar i
þá átt, er sparnaður 1 raun réttri. Hér
er heldur ekki eingöngu að ræða um
fjársparnað, heldur lika um að spara
lít og heilsu og þrótt manna í allar
stefnur, andlega og líkamlega.
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Það hefði líklega mörgum orðið, sera
hefðu viljað fá þessu máli framgengt,
að leggja til að nefnd yrði kosin i
það, en það hefi eg ekki viljað gjöra,
því eg efast um, að nokkur þm. geti
gefið frekari upplýsingar en Guðmundur læknir Hannesson,og hans álit
er öllum háttv. þm. kunnugt.
Þorlákur Guðmundsson:
Það er
hvort um sig, að eg á ekki margar
brtill á atkv.skrá, enda skal eg ekki
tefja með mörgum orðum, því eg hefi
reynslu fyrir þvi, að þessar löngu
umræður, og það allra sízt í fjárlögunum, gjöra ekki útslagið.
Eg ætla að
eins að minnast á viðaukatill. mína
við tölul. 95. H. framsm. (J. J., þm.
Eyf.) mintist á hana, sem vænta mátti,
en hún fann ekki náð fyrir hans augum. Eg bar hana hér fram sökum
þess, að hún kom fram á þingmálaf.
1 vor i Arnessýslu, og var borin upp
af mjög mikilsverðum manni i minu
kjördæmi. Eg veit ekki, hvort það er
samkvæmt ósk hlutaðeiganda, að þessi
till. er framkomin, en mér fanst rétt
að komá með hana hér, úr því aö hún
var borin upp á þingmálafundi, en eg
ætla mér alls ekki að fara í neinar
orðahnippingar, eða gera slfkan mann,
sem hér á hlut að máli, að þrætuefni
á þinginu; það væri að gera honum
stóra óvirðingu. Það vita allir, að hann
er ekki einungis landfsrægur, heldur
líka heirasfrægur sem sálmaskáld og
skáld.
Þá á eg ásamt öórum h. þm. (Þ. G.)
viðaukat. siðast á atkv-skrá, og skal eg
ekki fjölyrða um hana, en lofa h. fyrra
fiutningsm. að mæla með henní, að
minsta kosti fyrst, þótt eg ef til vill
taki til máls síðar.
Þá er hér ein till. frá h. þingm Skagf.
(Ó. Br.) um að veita 5000 kr. hvort
árið til rannsókna á byggingarefni
landsins og leiðbeiningar við húsagerð.

485

Fjárlög 1900—1901

Hér er að visu um talsverða fjárupphæð að ræða, og mikið i varið að heuni
sé varið réttilega og haganlega, ef hiin
verður veitt.
En hitt skal eg líka þegar taka
fram, að hér er um mikilsvarðandi og þýðingarraikið mál að ræða,
svo að eg efast um, að i annað skifti
hafi meir varðandi mál verið framborið á þingi. En þessa uppástungu vantar það, að hún er ekki nægilega takmörkuð, en eg álit ' nauðsynlegt að
trygging sé fyrir því, að þegar fé er
veitt, þá sé því líka vel varið. Eg skal
alls ekki hafa á roóti þvi að umboðsvaldið
8é gott, það sem það nær, en eg verð
aðtaka undir með hæstv. lh., sem hann
sagði, þegar um umbætur á húsura þjóðjarða var að ræða við fyrsta kafla fjárlaganna, að þar væri umboðsstjórninni
gefið rúmt vald, en það rúma vald er
jafnan vandasarat; en eg skal sleppa
að tala um það nú, en halda mér að
að aðalefni till., sem er það að veita
þjóðinni holl og góð húsakynni eða stiga
spor í þá átt að það geti orðið. Okkur hefir víst öllura gefist kostur á að
lesa langa og góða ritgjörð eftir Ouðmund lækni Hannesson, enda álít eg
mjög gagnlegt að lesa hana.
Hann
endar með að láta i ljósi, að ef nokkuð sé nauðsynjamál, þá sé það þetta,
og að alþingi ætti að veita ríflegan
styrk i þessum tilgangi.
Með leyfi
hins
háttvirta
forseta ætla eg að lesa dálítinn kafla
úr þessari r’tgjörð hans (sbr. >Bjarki«
IV. 15), þvi eg vil gjarna að þau standi
i þingtiðindunum, svo öllum gefist kostur á að lesa, hvað þessi mikilbæfi læknir segir um þetta mál.
Kaflinn hljóðar þannig:
>Á hverju þingi er hinn racsti fjöldi
mála ræddur og mikið talað; þó er þar
að miklu leyti gengið fram hjá ýmsum
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hinum þýðingarmestu lífsnauðsynjum
vórum og þýðingarmestu málum«.
Eru þetta ekki áhrifamikil orð fyrir
fulltrúa þjóðarinnar? Og svo heldur
hann áfram:
>Hvað hinar likaralegu nauðsynjar
vorar snertir, þá er naumlega um þær
að villast. Þær eru þessargömlu: húsnæði, föt og fæði landsins barna*.
>Þær eru hvorki valtýska né behidiska eða yfir höfuð nein iska«.
>Ef þess er spurt, hversu ástatt sé
með húsakynni, föt og fæði þjóðar vorrar, þá er fljótt frá þeirri sögu sagt:
Húsakynnin eru skrælingjura einum samboðin, matarhæfið ilt og ófullkomið, fötin i flesta staði óhentug og litt við
landsins hæfi, þó undantekningar finhist i þessu sem öðru«.
>Þetta verður að breytast; ekki eingöngu til þess að reka skrælingjabraginn af höndúm oss, og geta litið djarfmannlega framan I nágrannaþjóðirnar,
heldur til þess blátt áfram að geta
lifað«.
>Lífið er að breytast. Samgöngur og
skipaferðir aukast ár frá ári, og með
þeim flytst fleira en vörur. Sjúkdómar
og drepsóttir flytjast með og borga
engan farseðil. Tæringin er langmerkilegasti túristinn á landinu núna, og
þegar stjórnmálin og pappirinn eru komin i hið eina sáluhjálplega horf, þykir
mér ekki óliklegt að fullur helmingur
allra landsmanna sé orðinn sýktur af
henni«.
>Kyns-sjúkdómarnir eru að gægj$st
upp. Einn þeirra er orðinn innlenflur
— hinir koraa á eftir«.
>Hóstandi náfölar tæringar-beinagtíhdur, hálsdigur kirtlaveik börn með endalausura útbrotum og augnasjúkdómum,
börn með bakið kengbogið af tæring 1
hryggnum. Þetta sést nú daglega —
hvað mun siðar. — Þá bætast við and31*
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vana fædd börn i heilum hópum, börn
sem fæðast með einn arf og hann aumlégan kynsjúkdóm; fulíórðnir menn með
iriáttiausa báða fætur«.
»Þetta eru ekki framtiðar horfurnar
heldur framtiðar-vissan, éf ekki er að
gert«.
»Þainnig verður hann, lýðurinn, sem
veltist innan um moldargrenin og timburhjallana hér á landi, eftir nokkra
mannsaldra, fátækur, horaður, lánlaus.
----------- Ef ekki er ( taumana tekið«.
»Taumarnir eru ekki fjölgun lækna
og tæplega bygging sjúkrahúsa, heldur
betri húsakynni, föt og fæði þjóðarinnar, samfara talsverði aukinní þekking
hjá öllum þorra mánna«.
Dirflst nú nokkur að bera á móti
þvi, að þetta séu framtlðarhorfurnar,
það 8era í vændum er, meðan moldargrénin og timburhjaílarnir haldast viðH. till. raaður (ó. Br.) tók fram, að
húsakynni væru að batna, óg getur
skeð að það megi ségja í vissúm skilningi, en mjög er þeim enn ábótavant,
og er óvíst að una framfarir sé að ræða;
að minsta kosti segir Guðriiundur læknir að íiggi fyrir heilsuleýsisöld með
þéim húsákynrium, sétri við nú höfum>
og er svo að sjá sém ástandið sé að
versna. Áður fýrri þektust ekki þessir
sjúkdómar eða voru á lægrá stigi en
nú eru þeir, en það mun nú hafa verfð mikjð því að þakka, að sámgöngur
vor'u þá minni; én þar sem þær nú
fara i vöxt, mun mikið þvi að kenna
áð' viðskiftin við útíendinga aukast.
ÉH’ sté/na er nú lika að ryðjá sér til
rúms að fjölga læknum og spitölura, en
Gúðmundur Hannesson segir, að‘ það
sé heldur ékki einhlitt.
Þetta er svo
þýðíngarrúikið mál, að þvi vérður ekki
ráðið til lykta á stuftum tima, en því
fyrri, sem við byrjum á því, þvi betur.
Við höfum að visu nóga smiöi, en lik-
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lega érigán, sem er nægilega fær um að
ieiðbéiná f þessu e'fni ári frékari mentunar, og yrðttm við þá líklégá fýrst að
senda mann til annara landa til þess
að' nema þar þá byggíngárffæði, sem
við gæfíi átt hjá ðllum fjölda aiþýðu
hér á landi, og énnfremur til að afla
sér þeirrar þekkingár, sem þarf til þess,
að þekkja þau byggingaréfni, sem til
eru í lándinu sjálfu. Það er sorglegt
að sjá, hvað alt' er á reiki. Það þarf
ekki annað en komá i kaupstað ti) þess
að sjá, hvað öU bygging er á reiki og
í ósamræmi, húsin bygð sitt meðhverju
sníði og sitt á hvern hátt, og sama má
segjá um sveitabæi. Ekki vantát það,
að timhurhúsin séu ekki nögu kostnaðsöm, en það stafar aftur af þekkingarleysinu. Svo er timbrið, sem flyzt, líka
eiuhver hin (akasta vara, sera til lándsins flyzt, víst hér á suðuriand. Nú eru
káttpmenn hættir að flytja timbur, sem
áður átti sér stað, að þeír fluttúsvenskt
timbur, og þó þáð væri dýrará, var
samt bétrá kaup á þvi. Aðfir flytja nú
ekki timbur hingað en Nofðmenn, en
norskt timbur er viðurkent áð vera
eitthvert hið lakasta. Eg álít, að þingið geti varla verið þekt fyrir til Iéngdar að sinria ekki þessu máli. Eg er
ekki nægilega fróðuf i þessu efni; það
er alt annað að geta sraiðað eftir fýrirsögn en að hafa fulia þekkingu á að
haga húsaskipun éftir þvi, sem bezt á
við á ýmsúm stöðum og úr ýtrisum
byggingafefrium.
Þingið hefif veitt
styfk tii iðriaðarraanná að sigla ogsjá og
íæra, og skal eg ékki telja hann eftir,
þarin litla styrk, eri mér flnSt að flestir styrkir ættu að víkja fyrir þessum,
ef ékki væri kostúr á að sinna þessu
máli á annan hátt.
Jón Jensson: Eg hefi héf 2 bréyt,till., sera eg ætla mér að skýra dálitið
ffá. Fyrri till, er ekki á atkvæðaskrá,
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óg hljððar uiti styrk til verzlunarerindsíétfa i Bjðrgvin, er eg hefi kent við
nafn M. Johannessens. Það er þó ekki
itieihingin, að þetta eigi að vera bitl
ingur eða styrkur til Akveðinnar persóntf, frekar en vérkast vill. Orsökin
til þéSs að tiil. er stiluð upp á nafn, er
sú, að þessi maðiir hafði sótt um styrk
til þingsins. Þáð heflr verið mikið talað um það i blöðunum, að Reykjavik
ætti að éiga verziunarfulítrúa i útlönd
tfm, tii að greiða fyrir verzlun sinni,
endia væri það ekkert sérstakt fyrir ísland, þó það éetti slÍKan fuiltrúa; aðrar
þjóðir hafa þ‘á til að leita uppi brautir
fýtír vérzlun sirta, og til að benda löndum sinum á, hvernig þeir geti bezt
koitiið vörum sfrtum I verð. Þetta gera
þæf þjóðir, sém standa oss næst, t. d.
Nófðíménn, og iaufia þær þessutn mönntttfi vei, og eru þéir nefndir »Handelsstipéndiatef*, og ef þetta er nauðsynlégt fytír Nofeg, þá ætíi það að vera
ekki siður nauðsynlegt fyrir oss, sem
erurrt svo afikektír. Staðurinn Björgvi'n er mjög vel fallinu til að vera stöð
fýrir verzlunarerindsreka, þvi að þar
ef aðaimarkaður fyrir helztu vörur
Vöraf, saltkjöt, saltfisk og ull, og Björg
vin ef sá bær, sem stendur einna
frénast; hvað verzlun snertír, í norður
hiuta Norðufáifunnar. Verzlun er þar
fjðrugri en í Kaupmalirtahöfn og verzlunármetirt í Björgvin errt orðlagðir fyrir, hvað ötulir og duglegir þeir eru.
Eg álít þvi, að ef vér viljum kósta
verzlunaffulltrúa, þá sé hann hvergi
betúr settuf. Þessi maður, sem kom
fram itieð rtmsókn sina til þingsins,
heflr hrtgsað sér helzt Að greiða fýrir
útflutningi á saltkjöti, ert útflutningur á
þéitfi Vöru hefir beðið mjög mikinn
Italiá við kjöttollinn I Nóregi. í Norégi heflr véfið aðalmarkaður vor fyrir
saltkjðt, en afleiðingin af toilinum heflr
orðfð sú, sém béZt séét af verzlunar
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skýrslunum, að sá kjötflutningur hefir
áð mestu lagst frá Noregi tii Danmerkur, og þaðan er kjötið selt á aðra eða
þriðju hönd, til vérzlunarflotans i Noregi, sem þarfnast saltkjötsins héðan.
Þessi maður býðst nú til að reyna að
koma þvi svo fyrir, að saltkjöt vort
geti selzt beint til Noregs án þess tollurinn ieggist á það. Ætlar hann að
selja saltkjöt á »transit« f Noregi, hafa
upplagshús i Bergen, er taki á möti
kjöti, er útflutt sé þaðan aftur, ogkæmist þá kjötið hjá tollinum.
Eg skal ekki ségja, að vér þurfum
óhjákvæmilega sérstakan mann til þessa,
en það er mikið komið úndir þvi,
hverrtig kaupmenn snúa sér i máli
þessu. Ef þeir tækju duglega hörtdum
saman, þá ættu þeir að eigá hægt ifiéð
að útvega sér »komi8sionæt« í Björgvin, er gæti gjört sama gagn. En
kaupmenn hafa ekki gjört ueitt slikt
enn þá, en hafa að eins, að þvi er virðist, hörtað með kjötið undan tollinum af
bezta markaðinum (Noregi). Það er
þvi varla rétt að biða eftir að kaupmenn taki hér i taumana, og ef við
gætura fengið það meira fyrir saltk.jöt
vort meö þessu móti, sem hér er stungið upp á, sem toilinuro, 5 a. á pundi,
nemur, þá græddum vér á hverju ári
á breytingunni um 70,000 kr., og væri
þá tílvinnandi að kosta til bessum 3,500
kr. á ári I þessi 2 ár.
Það er lika fleira, sem þessi verzlunarerindsreki gætí gjört fyrir oss.
Hann ætri yfir höfuð að rannsaka
verzlunarvort fyrir ísland f Bjöfgvin.
Hvað saltfisk snertir, þá er Björgvm
höfuðbærinn fyrir þá verzlun i Noregi,
og þaö getur vel verið, að verzlunarerindsrekinn gæti leiðbeint oss þar og
stutt, svo að það gæti orðið ostr til
gaghs.
Eins er ástatt með ullina.
Ullarverksmiðjur eru komnar upp í Noregi,
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s-em einkum vinna úr íslenzkri ull, og
það gæti verið, að beina mætti ullarverzlun vorri til Noregs, svo að vér
hefðum gróða at. Eg kom með þessa
tillögu af því, að eg áleit ekki rétt að
stinga bænarskránni undirstól, en viidi
að háttv. deild, sem oft hetir minst á,
að hún bæri verzlun og landbúnað fyrir
brjóstinu, fengi færi á að sýna velvilja
ainn með atkvæði sinu. Fyrir mér er
nafn verzlunar erindsrekans
ekkert
höfuðatriði, en úr þvf að fjárveitingin
er hér bundin við sérstakt nafn, þá vil
eg geta þess, að eftir því sem eg þekki
þennan maun, þá er hann vandaður og
vel að sér, og eg skil ekki annað en
hann sé vel fallinn til þessa starfa.
Önnur breyt.till., sem eg á, er um
styrk til »LeiktéIags Reykjavfkur*. —
Þipgið heflr sýnt á ýmsan hátt, að það
vill stvðja listir og iþróttir. Það heflr
L d. veitt mönnum styrk til að læra
tnálara fþrótt, myndasmfði o. fl. o. fl,
og þá skil eg ekki, að það sé nein
fjarstæða, að ætlast til þess, að þingið
vilji eins vel styrkja leikara íþrótt;
enda er fult svo iníkil ástæða til að
styðja hana eins og hitt.
Það mælir jafnvel raeð að styrkja
leikara íþrótt fremur en aðrar listir, að
sjónleikum er haldið uppi, hvort sem
þeir eru styrktir eða ekki, en þvf minna,
sem til þeirra er kostað, því ófullkomnari verða þeir, en leikir hafa svo mikil
áhrif á fegurðar-tilfinningar og siðgæði
almennings, að það er miklu meiri
hætta, að láta þá afskiftalausa af þvi
opinbera, en þó einhver t. d. máli illa,
því að vondir og óheppilegir sjónleikir
skemma fegurðartilfinninguna og afvegaleiða alt tilfinningarlff, og er þvi ástæða
til að stuðla að þvf, að þeir fari sem
bezt úr hendi.
Það verður ekki sagt annað um þetta
leikfélag, en að það hafi gert sér far
um að láta sér fara sem bezt fraro,
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og heflr slíkt borið töluverðan árangur,
eins og sést af vitnisburði þeim, er það
heflr fengið í blöðunum, og það er nú
sömuleiðis almannarómur, að félaginu
hafi farið mjög vel frara sérstaklega i
vetur, og að leikirnir hafi verið góðir.
Þessar framfarir félagsins eru sérstaklega þakkaðar þvf, að félagið hefir lagt
I töluverðan kostnað með að fá betri
leiðbeiningu en áður. En afieiðingin af
þvi, að leggja frara meiri kostnað til
þess að vanda leikina, hefir ekki orðið
til þess, að aðsóknin hefir vaxið og
tekjurnar að sama skapi, og því heflr
félagið fyrir þessa viðleitni sina að
vanda sig einmitt átt örðugra uppdráttar og komist i skuldir.
En aí þvi að leikfélagið hefir sýnt
vandvirkni og viljað Ieggja út í kostnað
til þess, og beldur beðið sjálft halla,
þá finst mér hvöt fyrir þingið að koma
þvf til hjálpar.
Væri sótt um styrk
handa einhverjum leikara til utanfarar
til að fullkomna sig i leikment, þá efast eg ekki um, að honum yrði veittur
styrkur til slíks af þinginu, enda væri
slíkt sama eins og þegar styrktir eru
roálarar og myndasmiðir, en nú er hér
um styrk að ræða til heils félags, svo
að hann komi til nota og fullkoranunar
raörgum mönnum f einu, og hér er líka
að ræða um innlenda iþrótt, að hlynna
að henni f islenzkum jarðvegi, og finst
mér það mæla fremur með þessari fjárveitingu en móti.
H. framsögum. (J. J., 2. þingm. Eyf.)
hefir lýst yfir þvi, að hann væri ekki
velviljaður tiliögunni, þó hann færi um
það vægilegum orðum. Mér er kunnugt, að meiri hluti fjárlaganefndarinnar
var á móti tillögunni og gerði háttv.
framsögura. þvi ekki annað en skyldu
sina, en það gladdi mig, að hann var
ekki á móti því frá almennu sjónarmiði
að félag þetta nyti einhvers styrks, en
hann kunni ekki við það, að bæjarfélag
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Reykjavíkur skyldi ekki verða fyrst til
að styrkja það.
Eu hvers vegna á
bæjarfélagið fremur að styrkja leiki en
aðrar listir? Ekki var það gert að
skilyrði, þegar Þórarinn Þorláksson var
styrktur, til að læra málara-íþrótt. —
(Jón Jóngson, 2. þingm. Eyf.: Það var
.ekki fyrir Revkjavikíj. Og ekki hefir
verið farið frara á það, þegar myndasmiðum hefir verið veittur styrkur til
náms, að hlutaðeigandi bæjarfélög
styrktu til sliks náms; nú á líka að
fara að stofna skóla fyrir teikning og
tréskurð bér i Reykjavik, en ekki er
þó Reykjavikurbæ gjört að skyldu að
leggja fram fé til slíks.
Mér finst þingið eigi ekki að skifta
sér af því, hvort bæjarstjórnin styrkir
þetta t'yrirtæki, ef það annars álítur
það styrksvert í sjálfu sér, og það get
eg sagt um bæjarstjórnina, að hún
styrkir þau fyiirtæki, er hún álítur
styrks verð, án þess að binda slíkt þvi
Bkilyrði, að aðrir álíti fyrirtækið styrks
vert.
Guólaugur Guðmundgson: Eg er svo
vel settur, aö eg á enga breyt.till. í
þessum kafia fjárlaganna, en það er þó
ein þeirra, er eg hlýt að vera sérstaklega meðmæltu?; það er breyt.till. 97
á atkvæðaskránni. Af háttv. þingm.
mun eg standa einna bezt að vigi með
að gefa statistiskar upplýsingar tillögu
þessari viðvikjandi. Tillagan er að vísu
ekki þýðingarmikll, litill munur á fjár
upphæðinni í breyt.till. og þeirri, sem
i frumv. stendur, en eg þykist vinna
málefninu sjálfu með því, að skýra frá
starfi og hag hinnar fsienzku GoodTemplarreglu siðastliðin 2 ár. Reglan
hefir auðvitað margar aðrar tekjur en
landssjóðsstyrkinn; sjóðnum og reikningshaldinu er skift í tvent, hinn almenna sjóð stórstúkunnar og >útbreiðslusjóð« hennar; landssjóðsstyrkurinn er
játinn renna til »útbreiðslusjóðsins«. —
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Tekjur hins almenna sjóðs á tímabiliúu
frá 1. mai 1897 til 30. april 1899 eru
þessar:
Gjöld félagsmanna um . . . 3460 kr.
Aðrar tekjur, þar á meðal af
sölu blaðsius.................... 1000 —
4460 kr.
Ojöldin á sama timabili eru:
Styrkur til blaða . 1750 kr.
Til prentunar
rita...................
600 —
Þingkostnaður . .
400 —
Ýms gjöld, laun,
þar í:
starfsmenn um 400 kr.
til alþjóða-stúkunnar
240 kr.
og fleira um 360 kr. 1000 kr. 3750 kr>
Mismunur, i sjóði....................710 kr.
Reikningur útbreiðslusjóðsins
1. maí 1897 til 30. apríl 1899
er þannig:
Tekjur:
í sjóði 1. maí 1897
. 506,85
Styrkur úr landssjóði
árin 97—99 . . . 2400,00
Sparisjóðsvextir , . . 27,56 2934,41
Gjöld:
Til bindindis-útbreiðslu 1483,15
Til útgáfu rita . . . 1272,37 2755,52
Mismunur, i sjóði ....
178,89
Hver árangur hefir orðið af starfsemi reglunnar siðastliðin 2 ár, má sjá
bezt af þvl, að likja meðlimafjöldanum
saman við undanfarin ár.
Eg tek árin
1887 1897 1899
á þeim voru 855 1938 3967 meðl.
og sést af því, að meðlirautn hefir fjölgað uin rúman helming siðustu 2 árin.
Það hefif oft verið tekið íram, að
starfsemi bindindismanna bér á landi
hafi gjört ísland hvað kunnugast erlendis.
Sænskur maður, sem er hátt-standandi
meðlimur reglunnar þar, lét i ljósi hér
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nú i íumar, er hann hafði kynt sér
skýrstar vorar, aö vér streðum Svíum
miklu framar i öllum bindindismálura,
og hata þeir þó tii þessa verið taldir
íremstir i flokki Nofðurálfumanna, og
ætti að fara i mannjöfnuð, mundi mann
valið v-era tiltölulega öllu betra i ísi.
reglunni; hér væri tiltölulega fleira af
málsmetandi mðnnum fyigjandi bindindi.
Tala Good Templara i Sviþjóð væri um
100 þúsund af 5 miljónum móts við
um 4 þús. at ,75 þúsundum á íslandi.
Auk þess er þetta félag nú landsins
auðugasta félag, þó það naumast ætti
til hnifs og skeiðar fyrir svo sem 15
árum. Það á nú ura land alt eignir, er
svara 30—40 þúsund krónum. Vöxtur
félagsins fram að 1897 var ekki mikill,
en þann var jafn, en á síðustu 2 árura
hefir þvi fleygt íram mjög.
Ekki er
hægt að álasa félaginu fyrir það, þó
cinstaka maður reynist þar ver en skyldi;
það er misjafn sauður i mörgu fé, og
ekki tiiætlandi, að allir séu englar; til
þess þyrfti islenzka Jajóðin sjálí að vera
bygð öðrp vjsi frá grunni. Af því að
það er farið að tiðkast hér i deildinni
tilvitnanir úr blöðum og t'maritum, og
háttv. 2. þra.. Árn. (Þorl. G.) rétt nýskeð hefir gengið i þvi á undan með
góöu eftirdæmi, ætla eg að lesa hér
upp fáeinar linur úr Þingtíðindum Stórstúku íslands frá þinginu i ár, svo að
starfsemi reglunnar komi enn skýrar 1
Ijós.
Þar stendur á bls. 56:
•Reglau hefir fremur en flest annað
gjört ,í*iand þekt á siðari árum um
heiminn.------Suraír menn hennar eru
viða þektir af henni. Bindiudisbaráttan
á íslandi er raiklu betur kunn annars
staðar en aðrar pólitiskar deilur, eða
iöggjöf Pg stjórn. Reglan er á þennan
hátUandinu til sómaog vegs; hún &jörir
garðinn frægari en hann var. Hún
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leiðir inn i landið loftstraum af enskaraerískum hugsunarhætti, sem landsíólkjnu er holt að fá. Hún kennir oss
gott skipulag og að hlýða föstum reglum, og vér höfum gott af þvi.
Það
gjörir landsmenn að nýtari borgururo,
ef þeir læra það hvorttveggja. — —
Hún er auðvitað ekki nein bein kristileg hreyfing sjálf, en hún ryður veginn
fyrir kristilegum hreyfingum, hvar sem
hún hefir staðið í blóma um nokkurn
tíma.
Fyrir flesta, sem i henni eru
lengri tiraa, er hún menningar-meðal,
og býr þá undir önnur störf i þjóðfélaginu.
Hún er ekki að eins bezti
mælskuskólinn á landinu, heldur sá einasti, sem til er. Fjöldi landsmanna
hefir bæði gefið henni bjarta sitt og
töluvert íé, en eg vona, að hún hafi
borgað þeim hvorttveggja aftur, og gjöri
það enn betur siðar<.
Eg get staðbæft það, að orð þessi eru
fyllilega rétt.
Klemeng Jónggow. Það eru nokkrar
brtill. við þennan kafia, sem eg álít
tilhlýðilegt að fara fáeinum orðum ura.
Eg skal taka þær eftir röð og byrja
þá á brtfi. undir tl. 74 og 75. H. þra.
Húnv. (Bj. S) fer þar fram A, að styrk
þeim, sem áður hefir Aerið saraeiginlega veiltur til kvennaskóla norðurlands sé skift i tvent og fái sinn helminginn hvor. H. þm. bar brtill. þessar
undir mig, áður en bann kom fram með
þær, og lét eg í ljósi að eg mundi
ekki gera þær að neinu kappsraáli.
Þó get eg ekki varist að geta þess,
að mér hefði þótt það tilhlýðilegra, ef
þær hefðu koraið fram fyrir svo sem
4—5 ,árum. Skólinn á Ytri-Ey var þá
betur sóttur en skólipii á Laugalaudi,
en uú er skóli Eyfirðinga mikið betur
sóttur og hefir því síðustu árip fengið
meira fé en Eyjarskólfiip, en upphæðarmunurinn er þó svo lítill, að eg get
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ekki verið að gjöra hann að kappsmáli. Kn f þeasu sambandi vildi eg
minnaðt á kvennaskólamálið i heild
sinni.
Eg er þeirrar skoðunar, að reyna
ætti að koma á kvénnsskóla sameiginlegura fyrir alt norduriand. H. núverandi forseti hélt þessu fast fram á þingi
1895, sem framsögumaður fjárlaganefndarinflar, og eg studdi þá það mál, og
enn komu fram raddir f ifka átt á
þingi 1897. Fjárlaganefndin hefði átt
að taka það mái tii ihugunar nú, þvf
eg álit, að slfk sameining ætti að vera
mark og mið þingsins; íé það, sem veitt
er nú, gjörir ekki nærri eins mikið
gagn, þegar því er dreift rneðal margra,
og enda vafi á, hvort einn almennilegur skóli mundi þurfa jafumikið fé eins
og allir skólarnir fá nú. Af þessum
Aítæðum er eg t. d. á móti því, að
fara nú að veita fé til kvennaskólaholu á Seyðisfirði, þvf eg er svo sannfærðnr niit, að það fulinægir aldrei tilgangirtum, nema þvi að eins að styrkur þessi sé veittur konu þeirri, sem
hann er stýlaður i’ppá, persónulega.
Eg vil þvi beina máli minu til h. frms.
með þeirri fyrirspurn, hvort fjárlaganefndin hafi eigi tekið þetta til itaugtmar.
Eg befi undir tl. 78 íarið fram á að
fellft burt orðin >annarsstaðar en i
kaupstöðum«, svo að styrkurinn verði
veittur eins til barnaskóia í kaupstöðum og aáfiarsstaðar. Það hetir að visu
áftur verið alraent nppi i þinginu sú
skaðun, að kanpstaftimir væru ekki ofgóðir að halda skóla sina að fullu og
ölJw, og nú beftr bæði hæstv. landsh.
og h. fr8m. tefeið það fram, að engin
ástæfta væri til að styrkja kaupstaði
tíl þess að halda bamaskóla, þvi þeir
hefðu meira fé yfir að ráða en hrepparnir, en eg er engan veginn samdóma
Al'þ.tíO. B 1899.
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þeim. Hreppar og kaupstaðir hafa tíltölulega jafnmiklar tekjur; aðaltekjur
þeirra eru gjöld þau, sem jafnað er
niður A menn, og það fer aðeins eftir
gjaJdþoli manna í þvi og því sveitafélagi, hve miklu öll upphæðin nemur,
og er eg alveg viss um, að gjaldþolið
er yfirleitt ekkert betra i kaupstöðunum en fiestum hreppum. Þar að aUki
lit eg svo á málið, að barnaskólar i
kaupstöðum eigi öllu fremar skilið áð
vera styrktir, sökum þess, að það venjoiega eru betri skólar en tii sveita.
G«gn þessu hefir koraið fram sú mótbára, að ef svo væri, þá mundi barnaskóli Rvikur gleypa svo að segja alla
upphæðina. Eg sé nú satt að segja
ekkert á móti þvi, þó Rvíkur baraaskóli fengi sinn tiiltölulega hluta, en
það vill nú svo til, að einn bæjarstjórnarmaður hér, sem ifka er i skólanefndinni, hefir lýst þvi yfir við raig, að
bæjarstjórnin mundi ekki viija færá
sér rétt þenna i nyt, því bæði hefir
nú bærinn efni á að halda þenna sfeóla
sinn og auk þess nýtur hann 800 kr.
styrks úr Thorkillii-sjófti. En það v»ri
synd að segja, að bamaskóiar annara
kaupstaða þurfi ekki hjálpar við. Hvað
bamaskólanum á Akureyri viðvikur,
þá gleypir hann helming allra aakaútsvara, og harnaskólinn á ísafirði
hlýtur að vera enn dýrari, þar sftra
fastur kennari er haldinn þar fyrir
rifleg laun, Annars er mér ekki kunnugt um skóia þann. Það er þó ekki
sjálf peningaupphæðin, seto hefir komið mér til að gjöra þessa uppástungu,
heldur sú 8purning, hvort ekki raundi
rétt að afnema þann mismun, sem nú
er gjörður á hreppsskólum og kaupstaðarskólum, eða öllu heldur, að taka
kaupstaðarskólána fram yfir. Af því
eg 8é, að n.enta’máianefndin á þgskj.
289 fer fram á hið saraa, en með lægri
32 (13. g«pt.).
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uppbæð, og minura tílgangi er náð með
því, að koma þessu undir umræðu, tek
eg brtill. mina aftur. Eg verð þó aðeins að geta þess útaf brtill. nefndarinnar, að það hefði ekki veitt af að
hækka upphæðina, en eg gjöri pað
ekki að neinu kappsmáli, og greiði atkv. mitt með brtill.
Þá hefi eg leyft mér að koma íram
með tillögu um styrk til hússtjórnarskólans i Rvik og vona eg, að húu
fái góðan byr. Þingið sýndi það i
fyrra, að það var skóla þessum hlynt
með þvi þá að veita honum talsverðan
styrk. Eg þarf naumast að fara mörgum orðum um gagnsemi skólans; því
var lýst svo fagurlega á síðasta þingi,
hvað mikla þýðingu það hefði að kenna
stúlkura almenna hússtjórn og venja þær
áþriínað og reglusemi. Tekjur skólans
hafa nú ekki hrokkið til þess að leysa þetta
verk at hendi; stafar það annarsvegar af
þvi, að þung gjöld hvíla á, svo sem mánaðarleg húsaleiga, 60—70 kr., fyrir utau
þvott og ræstingu, en hinsvegar er
kosturinn svo ódýr i samanburði við
gæði hans ca. 1 kr. 10 au. á dag, að
naumast er hægt að ætla nokkurn ágóða af honum. Þingmenn munu sjálfir kunna að dæma um það, að eg fer
með satt, að þvf er' gæði matarins
snertir. Auk þessa vantar nú skólann
ný og betri áhöld, sera kosta talsvert
fé; enn fremur er brýn þörf á að bæta
við annari kenslukonu. Stúlka sú, sem
völ er á, er mér persónulega kunn, það
er allra duglegasta og mentaðasta
stúlka, hefir verið forstöðukona kvennaskólans á Akureyri og nú erlendis siðustu tvö árin til þess að fullkomnast.
Af því að eg veit, að margir þm. eru
skóla þessum hlyntir, og eg veit með
vissu, að mörgum mundi þykja eftirsjá
í þvi, ef skólinn legðist niður vegna
féleysis, þá geri eg mér beztu vonir
um, að tillaga min fái góðan byr.
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Þá kem eg að C, þessum alræmda
bitlingaparagraf. Eg tók það fram á
síðasta þingi, að það væri í sjálfu sér
rangt og siðspillandi að hafa mikiar
umræður um þessa menn, er styrks
beiðast, siðspillandi bæði fyrir þá og
þingið.
Langréttast væri að veita
stjórninni ákveðna upphæð til menta
og lista, og heimila henni að útbýta
henni eftir vild. Vitanlega má búast
við því, að mörgum mundi þykja kenna
meiri eða minni partisku af hálfu stjórnarinnar við ráðstöfun fjár þessa, en
það væri þá hægt fyrir þingið, eins og
nú er orðinn siður til, að láta stjórnina
standa reikningsskap ráðsmensku sinnar við 1. umr fjárlaganna. Það hefir fyrir
skömmu einnig verið ritað um þetta sama
i blaði einu hér í Rvik, af merkum manni,
en fjárlapanefndin hefir ekki viljað taka
það til greina. Á síðasta þingi fóru 232
dálkar prentaðir í al.þtið. til þessa
kafla; menn geta því ímyndað sér,
hvað sparast getur við að láta umræður um þessa bitlinga falla úr sögunni,
að eg ekki tali um siðbótina. Eg vænti,
að sá tími komi, þegar stjórninni einni
er falið að úthluta fé þessu, liún mun
valla gjöra það ver en þingið, og þá
fengju þeir er, skamma mest stjórnina,
eitthvert umtalsefnið; þeim mundi verða
það kærkomið að hafa eitthvert tilefni
til þess, og þar liggur verkefnið
fyrir.
Eg þarf ekki að fara mörgum orðum um brtill. mfna við C. 14, um
hækkun á styrknum til 'skáldsins
Matfh. Jochumssonar. Maður þessi er
svo alkunnur, að eg þarf ekki að mæla
fram með honum. Síðan 1891 hafa
honum verið veittar 600 kr. í skáldalaun, en f brtill. minni fer eg fram á
að þau verði hækkuð nú og framvegis
upp í 2000 kr. Ástæðurnar til þess
eru þær, að maður þessi er nú aldurhniginn, og því ekki við að búast, að
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að hann geti gegut lengi embætti úr uði og stundaði nám hjá próf. Nebeþessu, en á hinn bóginn hefir hann, long söngfræðing. Þessi Nebelong, sem
eins og flestum háttvirtum þm. er er 1 miklu áliti, hefir gefið styrkþeiðkunnugt, fjölskyldu raikla íyrir að sjá, anda beztu meðmæii sin, og auk þess
og fjárhagur hans er og hefir ætfð ver- hefir hann hlotið 300 kr. viðurkenningu
ið mjög erviður; mun hann þvi naum- frá kenslumálaráðaneyti. Þetta virðist
ast geta látið af prestskap nema hon- bera órækan vott um, að maðurinn er
ura bjóðist eítthvað sæmilegt í aðra hæfur. Nú vantar hann eina 4—5 mánhönd. Mér fyrir mitt leyti finst nú, að uði í að geta tekið próf og orðið ftiUþjóðin sé beinlíni8 skyld til að sýna, numa, en hann hefir ekkert fé til tarað hún kunni að meta þetta þjóðskáld arinnar; hann er fátækur maður og getsitt, því þaðsýnist svo sem honum fari ur ekki lagt neitt af mörkum fjrir
fram með aldrinum. Hin siðari kvæði sjálfan sig, og kenslan er dýr. Egbar
hanS og söguljóðin, sem hann nú ný- mál þetta fram í fyrra, og sá nú, að
lega hefir lokið við, er eitt hið allra hæstv. landsh. fór fram á helzt til rlfa
bezta, sem til er eftir hann.
Því upphæð, sem eg ekki bjóst við, að þinghefir verið haldið fram af h. frsm. ið vildi veita. Spurði eg þá umsækjað brtill. min gæti skilist svo, sem anda, af því mér var ant um, að hann
umsækjandi fengi styrkinn, en héldi fengi einhverja úrlausn, hvort hann
embætti sfnu engu siður, en það er ekki mundi ekki geta nægst með 800 kr.,
meiningin; sfra Mattfas segir sjálfur í samsinti hann því, og leyfði eg mér þá
skjali sfnu til þingsins: »nú við alda- að færa niður upphæðina.
Þá hefi eg að lokum komið fram með
mótin verð eg, ef lifi, hálfsjötugur, raundi
tillögu
um 300 kr. styrk til sfraBjarna
eg því nú þegar beidast lausnar frá
prestskap, ef eigi væri fjölskylda mín Þorsteinssonar, til að gefa út hátíðaog vanefni annars vegar«. Þetta þarf söngva, og er þvi svo varið, að bann
því eigi að taka fram, en af þvl eg hefir samið lög við bátiðasöngva, semveit, að annar h. þm. ætlar að koma sé víxlsöngva milli prests og safnaðíram med brtili. til að fyrirbyggja all- ar, hefir hann gert þetta 1 samráði við
an ágreining um það atriði, þá mun eg biskup, og beiðist nú styrks til að koma
aðhyllast brtill. Að endingu vil eg þeim á prent. Söngvar þessir hafa verminna menn á, að sfra Mattfas mun ið bornir undir hið nafnkunna tónskáld,
eigi leggja niður ljóðagjörðina jafnframt gamla próf. Hartmann, og hefí eg séð
prestskapnum, heldur mun það fara bréf frá honum, þar sem hann lætur
eins og hann segir sjálfur f skjali sfnu, undrun sina í ljósi yfir því, að ósigldur
.»að einungis frjálsir svanir syngi fegurst og í þeirri ment ófræddur maður, skuli
fyrir dauðann.<
hafa getað búið til slíkt snildarverk.
Eg hefi komið fram raeð breyt.till. Það virðist því að vera full ástæða til
við breyt.till. hæstv. landsh. um styrk fyrir þingið, að sinna þessari beiðni,
inn til Bryujólfs Þorlákssonar til söng Sira Bjarni er nú að láta prenta söngvfræöisnáms og orgelspils, og hefi farið ana, meðan hann er i Khöfn að Sfifúá
fram á þar, að færa upphæðina niður i þjóðlögum þeim, er þingið* heíir veitt
800 kr. Manni þessum var veittur honum styrk til áður, en þar sem hér
styrkur á stðasta þingi. Fór hann fyr- er um þjóðlegt listaverk að ræöa, virðir hann til K.hafnar, dvaldi þar sjö mán- ist ástæðan nú engu minni. Maðurinn
32*

503

Fjárlög 1900—1901

hefir sjálfur engin tök á að gefa út
þessa söngva; hann situr í litlu brauði,
á útkjálka lands, en þetta er beinn tilkostnaður, því ritið mun ekki seljast
mikið hin fyrstu ár, vona þvi, aðþingið líti svo á, að þetta sé fyllilega styrkj
andí.
Þá hefi eg ekki fleiru við að bæta við
þennan kafla fjárlaganna.
Þórður Guðmundsson; Eg ætia ekki
að vekja umræður um frumv. stjórnarinnar frá 12. gr. þess, eða um hinn 67.
tölul. á atkv.skránni, sem snertir 13.,
14., 15., 16., 17., 18. gr. frumv. Allir
þessir tölul. ganga að vísu út á það,
að auka gjöid landssjóðs, og eg vil ekki
neita þvi, að mig furðar á þeim tölum,
þegar eg á hinn bóginn lit á hag landsins yfir höfuð. í þessum kafla atkv.skráarinnar er þó ein breyt.till. sem ber
mitt nafn. I þessari breyt.till., sera er
á þingskj. 231, hefi eg farið fram á það,
að landssjóður veiti lán. Reyndar hafði
eg óskað þar, og eg bjóst við þvi, að
sú tillaga kæmi frá landbúnaðarnefnd
inni. Tillagan fer fram á það, að landssjóður veiti alt að 8000 kr. til að koma
upp slátrunarhúsum.
H. framsm. (J. J., þm. Eyf.) brosti að
þessari tillögu. Eu eg veit ekki, hversvegna honum gat þótt hún brosleg,þar
sem hér er um þýðingarmikið atriði að
ræða.
Pyrir 3 árum var bannaður útflutningur á lifandi fé, og eins og mönnum
er kunnugt, þá hefir þetta bann gert
hinn mesta skaða fyrir landið i heild
sinni, og þvi þarf eg ekki að lýsa hér.
Vér vorum fyrir þessar sakir neyddir
taj að selja téð i landinu sjálfu.
Eg
ætla hér ekki að tala um verðiðá þvi,
þvi það er 'öllum kunnugt, hversu afar lágt það er. En eg ætla bins vegar að tala um meðferðina á þeim afurðum, sem féð gefur af sér. Meðferðin á afurðum þess fjár er óskynsamleg,
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að eg ekki segi öldungis ófær, sem fremur hæfi skrælingjum en mentuðum
þjóðum.
Þess vegna finst mér brýn þörf á
þvi, að komið sé upp slátrunarhúsi, svo
að meðferðin á afurðum slátursfjárins
geti orðið betri og sæmilegri. Og eg
vil geta þess, að allar þjóðir, sem langt
eru komnar áleiðis i mentun og menningu, hafa slátrunarhús. Þessi upphæð,
sem eg hefi farið fram á, er of lág til
þess að konia upp fullkomnu slátrunarhúsi. Og i sambandi við þetta vil eg
geta þess, að í Noregi hafa menn bygt
slátrunarhús, allgóð, fyrir 10,000 kr.
En með því að þetta er nýmæli hérog
þess vegna ekki mun verða svo hraðfara, þá vildum við ekki hafa tillagið
hærra.
H. frsm. (J. J., þm. Eyf.) fann það
að þessari tillögu, að hann ekki vissi,
hvað meint væri með henni.
Eg vil
útlista það á þá leið, að hún er bygð
á þeirri hugsun, að slátrunarhúsin séu
nauðsynleg, til þess að allar afurðir af
sauðfé voru séu sem bezt, notalegast
og hreinlegast meðhöndlaðar. En slíkt
stendur á afarlágu stigi hér hjá oss.
Eg vil ekki lýsa þvi hér í þingsalnum,
á hve lágu stigi það stendur.
En eg
vil samt geta þess, að á næstliðnu
hausti var komið að því, að sveitamenn
létu mikið af innmatnum úr því fé, sera
þeir seldu hér, út fyrir bryggjurnar.
Það er sorglegt, ef mikið af góðum mat
fer til ónýtis.
Eg treysti því, að ef slátrunarhús
kæmust á, að þá yrði þetta á annan
og betri veg, að maturinn yrði ekki ónýtur. Það gæti og konjist á niðursuða á kjöti og bjúgnagerð, sera er afarnauðsynlegt^ pg gæti það haft hina
mestu þýðingu fyrir oss. Þó ekki hafi
verið mikið keypt frá útlöndum at niðursoðnu kjöti, þá er það þó tajsvert og
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siðaatliðið ár var keyptur niöursoðinn
matur fyrir 24,000 kr.
En út úr landinu heflr verið flutt og
selt fejöt fyrir 290 þús. kr. En þetta
kjöt er svo illa verkað, að það er tæplega álitið mannamatur i útlöndum. Aftur yrði kjötið betur verkað undir umsjón tilsjónarmanns á slátrunarhúsunura. Þegar kjöt heflr verið sent úr sveitinui til skólapilta ( Kaupmannahöfn, þá
heflr það verið áiitið gott. Eg vil geta
þess, að eg hefði gjarnan viljað koma
með þá tillögu, að einstakir menn stofnuðu slik slátrunarhús, og álit eg bezt
að kaupmenn gerðu það, en á þvi munu
þeir ekki hafa raikinn áhuga.
Þetta
mál er áhugamál þeirra, sem framleiða
kjötið, bændanna, og þeir Hða mestan
skaða, ef illa fer um afurðirnar.
H. frarasm. (J. J., 2. þm. Eyf.) gat
þess, að hér væru engar reglur settar
fyrir þessum stofnunum, en eg ber svo
gott traust til sýslunefndanna, að eg
þori vel að fela þeim það að setja regl
ur fyrir þvf. Mér þætti að visu heppilegast, að slátrunarhúsin væru sett á
fót af aktiufélögum, en allir þekkja,
hversu tregir menn eru að hefjast
banda til stofnunar nýjum fýrirtækjum.
Eg álit mestu þörflna á slátrunarhúsi
hér í Reykjavik; svo geta nærsýslurnar gengið i félagið meðj Ur nærsýslunum, Árnessýslu, Rangárvallasýslu og
Borgarfjarðarsýslu sækir hingað mest
að af fé. Eg vona, að h. fjárlaganefnd
vilji ihuga þctta mál og það því fremur, sem í henni sitja að nokkuru leyti
skynsamir landbændur, en þetta atriði
snertir mjög mikið landbóndann og
hlyti að verða honum til hagsmuna.
Skuli Thoroddgen: Eg ætla að gera
hér athngasemd viðvikjandi breyt till.
minni við 68. tölul. atkvæðaskrárinnar,
þar sem eg hefl farið fram á, að fjárveitingin til tiraakeoslu í latfnuskólan
um 8é bundin því skílyrði, að latneskur

.7)6

stíll sé eigi beirataður við inntöku í
neðsta bekk skólans. Þessi breyt. mín
befí mætt állmiklum andmælum bæði
frá h. frsm. fjárlaganefndarinnar (J. J.,
2. þm. Eyf.) og hæstv. landsh.; hæstv.
landsh. álitur þessa tillögu naumast löglega; álltur ekki rétt að setja slíkt skilEn eg álít aftur
yrði inn í fjárlögin.
á móti, að þingið geti veitt slikar fjárveitingar sem þessa, með hvaða skilyrðum, sem þvi þóknast.
Þegar á það er að lita, hvort latneskur stíll sé Iögskipaður víð skóiann
við inntöku í neðsta bekk, þá er það
álit mitt, að svo sé ekki. Eg læt mér
nægja að benda á 2. gr. latinuskólaregiugerðarinnar frá 1877. Þarerekki
beimtaður latneskur still af þeiqa, sem
teknir eru í fyrsta bekk skólans, heldur að eins það, að þeir kunni dálítið í
latfnu. Og þegar þessi gr. er skoðuð
i sambandi við 4. gr., þá er auðsætt að
ólögiegt er að heimta latneskan stll af
þeim. Þar er að eins heimtað, að í 4
fyrstu bekkjunum skuli iðka latneskan
stil. Og þar sem þingið er þeirrar
skoðunar, að það sé ólöglegt að heimta
latneskan stít til inntökuprófs I neðsta
bekk latinuskólans, þá álít eg óhjákvæmilegt að reistar séu skorður við
þvi, að farið sé lengra en lög leyfa í
þvi efni.
Áskorun alþingis 1897 tii
stjórnenda skólans þessu viðvikjandi
varð árangurslaus, og hvernig á þingið
þá að fara að, til þess að fá vilja sínum framgengt?
Sú stefna heflr komið fram hér á
þinginu að takmarka beri að raiklum
mun kenslu i latfnu, og ef þingið vill
vera sjálfu sér sarakvæmt, þá verður
það að halda sér fast við það, að ekki
sé farið lengra í því efni en lög leyfa.
Eg álit það óhjákvæmilegt að setja
þetta skilyrði inn í fjárlögin, þar sem
óskir þingsins um breyting á fyriikomulaginu i þessu efni hafa verið virtar
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að vettugi. Sú skoðun ryður sér meir
og raeir til rúms, að rétt sé að takmarka kenslu i gömlu tnálunum i latinuskólanura, þessum dauðu málura,
sem enga praktiska þýðingu hafa. íslendingar hafa sannarlega annað að
gera, heldur en að nema þessi dauðu
mál, og þeim er miklu fremur þörf á
að nema annað en þau.
Þrátt fyrir
mótmæli hæstv. landsh., vil eg þvi vona
að deildin aðhyllist tillögu mína.
Þá skai eg minnast á 94. töluliðinn
á atkvæðaskránni, par sem fjárlaganefndin leggur það til, að styrkurinn
til sagnfræðings Jóns Jónssonar komi í
stað styrksins til Bsga Melsteð.
Það
eina, sem eg hefi við þetta að atbuga,
er það, að fjárlaganefndin hefir bundið
fjárveitinguna því skilyrði, að hann
haldi alþýðlega fyrirlestra um efni úr
Islandssögu, en afleiðingin af þvi að
leggja honum þetta á herðar, raundi
verða sú, að hann yrði að sitja hér
stöðugt I Reykjavik, þar sem þó þau
vísindalegu störf, sem hann er að fást
við, gjöra honum nauðsynlegt að vera
ýmist i Reykjavík eða f Kaupmannahöfn, til að rannsaka söfnin.
Annars
hefði eg verið til raeð að veita þessum
manni ríflegri styrk. Sýnist mér það
nær, en að veita hann þeim manni, sem
hans hefir notið að undanförnu en enginn árangur hefir sést af, nema fáeinar
vitleysur, eins og þingmönnum er kunnugt.
Þá ei breyt.till. mín við 98. tölulið á
atkvæðaskránni, um að veita 1000 kr.
á ári um nokkur ár, til báskólasjóðs
ísland. Málið um stofnun báskóia hef
ir lengi verið á dagskrá, og einu sinni
verið afgreitt sem lög á þingi, en synj
að staðfestingar konungs.
Eg hygg að oss sé ekki vaxið sem
Btendur að reisa háskóla, en að sá vegur muni réttur og einna auðveldastur
að leggja fé á hverju ári til að koma
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á fót háskóla, á þann hátt, að sameina
skóla þá hina æðri, sem nú eru, og
bæta við kenslugreinum, sérstaklega
sögu landsins og náttúrufræði. Háttv.
framsm. var á móti þessari till. minni,
og fanst að alt féð ætti að veitast í
einu, þegar háskólinn yrði stofnaður, eu
fyrir þjóðina er þetta, sem eg fer fram
á, ekki eins tilfinnanlegt, að skifta
kostnaðinum niður á fleiri ár, og þjóðina munar það litlu, að leggja þetta
frara, sem ekki nemur fullum 10 aurum á mann.
Þá er önnur till., sem eg hefi koroið
fram með, það er breyt.till. undir 100.
tölulið, að styrkur Helga Jónssonar
falli alveg burt. Stjórnin hefir lagt það
til, að þessum manni séu veittar 2000
kr. á ári, til þess að rannsaka þarategundir, en eg hygg að vér höfum margt
annað þarfara að vinna, og legg því
til, að þessi styrkur falli alveg burt.
Maður þessi, sem styrk fekk á siðustu
fjárlögum, hefir ekki látið svo litið að
skýra þinginu frá aðgjörðum sínum,
hann hefir að eins skrifað nokkrar rit
gjörðir í danskt timarit »Botanisk Tidsskrift<, en alþýða manna á íslandi
hefir ekki aðgang að þvi. Þegar laudssjóður styrkir einhvern mann til einna
eða annara framkvæmda, þá finst mér
maður geti í öllu falli heimtað, að hann
riti um þær á islenzku, en þessi maður
hefir látið sér nægja að skrifa 1 tlmarit, sem er ætlað Dönum einum; og þá
er eins gott að ríkissjóðurinn dansKi
borgi honum fyrir það. Þess utan er
komin till. ura að veita Stefáni Stefánssyni styrk til að rannsaka fóður og
beitijurtir, sem eg ætla að muni hafa
raeiri »praktiska« þýðingu, og finst
mér þvi rétt að láta það sitja i fyrirrúmi.
Eg þarf ekki að fara mörgum orðum
um breyt till. mfna undir 109. lið á atkvæðaskránui.
Hún er um það, að
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snikkari Jón Sveinsson, sem var gabbaður svo herfilega af stjórninni, þegar
stýrimannaskólinn var bygður,
fái
borgun fyrir uppdrátt þann, er hann
gjörði, og sem þingið ætlaðist til að
bygt væri eftir. Fjárframlag þetta er
svo óverulegt, að eg get ekki ímyndað
mér, að það geti orðið ágreiningur um
það, enda skýrðist mál þetta vel fyrir
deildarmönnum við 1. umr. fjárlaganna.
Þá er síðasta till., sem eg er viðriðinn,
snertandi leikfélag Reykjavikur. Eg
álit að blómgun sliks félags sé skilyrði
fyrir þvi, að leikarament taki framförum hér á landi, og jafnframt fyrir þvi,
að leikritahöfundar komi upp og láti
þjóðinni i té ýms leikrit, sem geta verið bæði siðbætandi, fræðandi og skemtandi. Það er i tiliögunni ekki farið
fram á meira en 500 kr. á ári, og mér
finst, ef leikfélagið er styrkt á annað
borð, að það muni ekki mikið um minna
en 1000 kr., en eg vil þá að eins veita
styrk þennan af landssjóði, og þvi að
eins, að Reykjavikurbær veiti félaginu
jafnmikla fjárupphæð, þvi þó að þetta
leikféiag geti haft fyrir iandið i heild
sinni töluverðaþýðingu, þá er þýðingþes9
þó aðallega fyrir Reykjavíkurbúa, sem
helzt eiga kost á að sjá það, sem leikfélagið 8ýnir, og eg fæ ekki betur séð
en að ef bæjarstjórn Reykjavikur vill
ekki veita þessu félagi 500 kr., jafnmikla upphæð sem iandssjóðsstyrkinn,
þá sé það ekki þess vert, að það fái
styrk úr landssjóði. Eg skal geta þess,
að eg hefi heyrt, að það hafi verið siður að leikfélagið hafi borgað til bæjararsjóðs 5 kr. fyrir hvert kveld, sem
leikið hefir verið, en að bæjarsjóðurinn
hafi gefið þetta gjald eftir. Þetta mun
nema 100—200 kr., svo af beint útlag
þyrfti ekki að verða s /o mikið, þó
bæjarsjóðurinn veitti le.kfélaginu 500
kr. á ári; mér finst það vera alveg

510

rétt, sem h. framsm. tók fram, að það
sé ekki rétt fyrir þingið að styrkja slík
félög, nema bæjarfélög þau, þar sem
félögin starfa, séu áður búin að veita
þeim styrk, og þannig að viðurkenna,
að þau kunni að meta störf þeirra.
Þá eru ekki fleiri breyt.till., sem eg er
viðriðinn, og skal eg því að eins leyfa
mér að víkja nokkrum orðum að þremum öðrum breyt.till.
Það er þá fyrst sú breyt.till., sem
komin er fram frá h. þm. Eyf. um að
veita styrk til matreiðsluskólans í
Reykjavik; þeirri fjárveiting er eg algjörlega mótfallinn. Þessum skóla var
veittur styrkur á þingi 1897, að eins á
hinu fyrra ári fjárhagstiraabilsins, og
þingið vildi með þvf sýna ótvíræðlega,
að það væri i hið eina skifti, sem það
vildi styðja þessa stofnun. Eg ve;ð að
segja, að f.yrir mitt leyti er eg ekki
fjarskalega hrifinn af þessari stofnun,
þvi eg álít, að þar sé ekkert kent arnað en það, sem stúlkur geti lærtágóðum heimilum, hvort sem er i sveit eða
kaupstað. Það eru ekki þær átveizlur
hér á Islandi, að stúlkur geti ekki lært
á hverju góðu heimili það, sem nægir í
matartilbúningi, og sama er um þrifnaðinn að segja. Auk þess er þetta
gróðafyrirtæki, sem fljótlega borgar sig
mjög vel, og má þvi til sönnunar taka
fram, að niðurjöfnunarnefndin bér í
Reykjavik hefir lagt útsvar á þessa
stofnun; en það myndi hún ekki hafa
gjört, ef hún hefði ekki litið svo á, sem
hún mundi bera sig. Þegar lika er litið til þess, að stúlkur þær, sem á skólann ganga, borga 1 kr. á dag og ganga
að öllum verkum, þá get eg ekki séð
annað, en það hljóti að borga sig mjög
vel, að minsta kosti mundi mörgum
þykja það gott að hafa vinnukonur
með þeim kjörum, og það jafnvel þótt
þær borguðu ekkert með sér. Eg er
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þvi algjörlega á móti þessari tillögu,
og eg beld ekki, aðsú fjárveiting mælist vel fyrir út um landið.
Nokkuru öðru roáli finst raér gegna
með till. h. þm. Rvk. (J. Jenss.), um
fjárveiting banda kaupmanni Jóhannessen til að setjast að i Noregi sem verzlunarfulltrúi; það virðist geta batt raikla
þýðing, að ísiand hefði í Björgvin fastan verzlunarerindsreka, og vil eg því
gefa því atkvæði mitt, og þvi heldur,
sem Jóhannessen er öllum kunnur sem
vandaður roaður og áreiðanlegur, svo
að telja má vist, að hann mundi gjöra
alt, sera hann gæti, til þess að fjárveiting þessi kæroi að notum.
f>á finn eg ekki ástæðu til að fara
fleiri orðum um breyt.till. þær, sem hér
Iiggja fyrir, að eins vil eg minnast Iftið eitt á breyt.tiil. frá h. þm. Rangv.
um lán til slátrunarhúss. Eg get ekki
séð, að það sé nein þörf á þeirri fjárveiting, og mun því greiða atkvæði á
móti henni. H. flutningsmenn þyrftu
að gjöra grein fyrir, hvernig þeir ætlast til að þessu sé hagað. Eg veit ekki,
hvernig þeir hugsa sér það, hvort þeir
hugsa sér að það sé bygt stórt hús,
þar sem hver og einn geti rekið inn
fé sitt, og slátrað þvi þar. En það
þarf meira en að slátra fénu, það þarf
líka að koma því út, og eg fæ ekki
séð, að það yrði betra fyrir bændur að
selja fé sitt í slátrunarhúsið en til
kaupmanna eða f isbúsið, þvl þó við
befðum þetta slátrunarhús, þá batnaði
innanlands tnarkaðurinn ekkert að
heldur. (2. þm. Rangv.:
Jú, hann
batnar).
Þórðwr Thoroddsen: Eg skal leyfa
mér að minnast á eina breyt.till., sem
eg á, og sem er undir 66. tl. atkvæðaskrárinnar; fer hún fram á að auka
námsstyrkinn við iæknaskólann úr 1200
kr. i 1800 kr. H. framsm. gat þess,
að þetta mundi ein af þeim till., sem
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væru gjörðar til þess að auka aðsóknina að læknaskóianum, og er það rétt.
Eins og kunnungt er, Éer stjórnarfrurav.
fram á, að veita námsstyrk handa 6
nemendnm á læknaskólanum, 200 kr. til
hvers, eða 1200 kr. en eg hefi lagt til,
að nárasstyrkurinn væri hækkaður upp
i 300 kr. til jafnmargra nemenda, svo
hann yrði alls 1800 kr., og er það gert
í þvf skyni, að laða stúdenta að þvi
að fara á læknaskóiann. Ástæðan fyrir þessu er bjá mér sú að stúdentar,
er stunda nára við læknaskólann, fá
miklu minni styrk en Islenzkir stúdentar á Regensen i Kaupmannahöfn, og
sama má segja um stúdenta við prestaskólann. Þó að námsstyrkurinn t. d.
við læknaskólann væri ætiaður 200 kr.
á ári handa hverjura nernanda og húsaleigustyrkur 80 kr., þá er styrkurintt
alls ekki nema 280 kr. En nú er þ»ð
ekki, því þegar þar eru fleiri stúdentar en 6, þá er styrkurinn ekki nærri
eins mikill; og eftir þeim nemendafjölda,
sem nú er á læknaskólanum, er hvort
tveggja ekki roeira en 180—200 kr. að
meðaltali. Það er þvi raikill munur á
þessu og þvi, sem íslenzkir stúdentar
fá i Kaupmannahöfn, þvi þar fá þeir
leigulausan bústað með ljósi og bita og
40 kr. um mánuðinn eða 480 kr. á ári,
og þegar þessa er gætt, þá er ekki
von, að roenn vilji sækja að skólunum
hér í iandi, þar sem námsdvölin verður þeim raiklu dýrari en erlendis. Eg
vona, að h. þingdm. vilji vera meðmér
i þvf, að hlynna að þessum innlendu
stofnunum, að þær fái sem beztan viðgang; hér er beldur ekki farið fram á
svo mikla upphæð, að eins 600 kr.,
svo að ekki verður sagt, að landssjóður
bafi ekki efni á því.
Þá vil eg minnast á 2 aðrar breyt.till. og er önnur þeirra undir 117, H.
atkvæðaskrárínnar um 5000 kr. styrk
handa Birni Kristjánssvni til að koma
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á fót tígulsteinsverksmiðju. Einsog sjá
má af nefndarálitinu, þá hefir nefndin
komið með till. um að úr viðlagasjóði
megi veita 5000 kr. lán til að koma á
fót tígulsteins- og þakhellugjörð. Fyrir
nefndinni lá bænarskrá frá Birni Kristjánssyni um 5000 kr. styrk til þessa
fyrirtækis, en netndin hefir ekki séð ástæðu til að taka þessa bænarskrá til
greina, en orðar till. sína svo, að hún
vill að ián sé veitt i þessum tilgangi.
En þar sem mér er fullkunnugt, að
maður þessi hefir ekki kotnið með bænarskrá þessa í þeim tiigangi að fá lán,
þvi hann er bæði svo vel efnum búinn
og svo vel kyntur, að hann gæti fengið lán annarsstaðar en i landssjóði með
vanalegum kjörum, ef hann þyrfti, þá
verð eg að segja, að þetta er að nokkru
leyti svarað út i hött hjá fjárlaganefndinni. Eg held, að allir muni játa, að ef
tigulsteinsverksmiðja væri komin á fót
hér, þá mundi það verða til ómetanlegs
hagnaðar fyrir landið, og virðist mér
þvi rétt, að slíkt sé í byrjun styrkt af
landssjóði.
Umsækjandinn hefir tekið fram, að
ofn til tfgulsteinsgjörðar með gufuvél,
þerrihúsi og tiifæringum til að flytja
leirinn og steininn fram og aftur mundi
kosta 12000 krón., og þar sem það er
ekki fullur helraingur kostnaðarins, sem
hér er farið fram á, og þegar þess er
gætt, að hann býðst til að kenna mönnum ókeypis um næstu 5 ár, eftir að
fyrirtækið er komið á fót, bæði tígulsteins og þakhellugerð, þá þykir mér
ekki farið hart i sakirnar. Eg álít það
aftur á móti lftilsvirði, þótt veitt
væri 5000 kr. lán úr viðlagasjóði til að
koroa þessu fyrirtæki á stofn, sérstaklega þegar það er með vanalegum kjörnm, og engin fvilnun gjörð, hvorki með
vexti eða afborgun, svo að ekki er
betra að fá þetta lán úr landssjóði en
Alþ.tið B.1899.
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i öðrum sjóðum.
Það hefði verið 6ök
sér, ef þingið hefði tekið alla upphæðina, 12000 krónur, ogboðist til að lána
hana með góðum kjörum; en þetta er
hvorki heilt né háift. Að nokkur hætta
sé fyrir þvf, að þetta geti orðið vanbrúkað, getur ekki komið til greina,
þar sem skilyrði er sett um það, að
styrkurinn skuli ekki borgaður út fyrri
en fyrirtækið sé að öllu leyti komið í
gang.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
ura þetta. Aðrar breyt tili. á eg með
h. þm Dal. (Jens P.), en þarf ekki að
mínnast á þær, þvf að hann mun tala
fyrir þeim.
Þá eru að eins 2 tiilögur frá háttv.
fjárlaganefnd, er eg vildi minnast á litið
eitt.
Undir 66. tölulið á atkvæðaskránni
leggúr fjárlaganefndin til, að til latinuskólahússins utan og innan sé varið
3200 kr. fyrra árið, f stað 5422 kr. 65
a., sem stendur í frumv. stjórnarinnar.
Ætlast stjórnin til, að sett sé steingólf
í bókhlöðu skólans, og steingirðing sé
bygð utan um lóð hans, en fjárlagauefndiu vill spara fé með þvf, að hafa
þetta hvorttveggja úr timbri. Eg held
að nefndin fari hér ekki búmannslega
að, því að auðsætt er, að timburgirðing
og timburgólf verðui raeð tímanum
miklu dýrara en væri hvorttveggja
bygt úr steini eða með steinsteypu. —
Verð eg að iíta svo á þetta, sem
nefndin kasti með þvi burtr krónunni,
en sé að reyna að spara eyririnn.
Röksemdir nefndarinnar fyrir þessu
virðast mér heldur ekki sem beztar,
og hæstv. landsh. hefir sýnt fram á,
að ástæður þær, er hún færir fyrir
timburgólfinu l stað steinsteypugólfs, eru
ekki á rökum bygðar, og eg held lika,
að ástæður hennar gegn steingirðingunni, séu ekki betri.
33 (14. sept.).

515

Fj&rlög 1900-1901.

Nefndin tekur fram, að götur þær,
er fram með steingirðingunni liggja,
muni verða tfmunura saman lltt færar
af snjó, ef steingirðing er sett, en eg
sé ekki, að þetta sé frambærileg ástæða.
Þeir, sem þekkja til í kring um latinuskólann, vita að hér er að eins um
eina götu að ræða, er slikt megi segja
um, götuna að norðanverðu, og þó að
eins, ef hafður væri sveitasiður, að
setja aldrei reku í snjó til þess að
moka honum burt. Gatan fyrir austan
skólann liggur að túnunum, en lækurinn
að vestan, og snjókyngi er ekki að
óttast að sunnanverðu, og þá er það
að eins gatan að norðanverðu, sem eg
áður nefndi, og tel eg ekki eftir bæjarstjórninni að láta moka þessa einu götu,
enda mun hún sjálfsagt gjöra það. —
Eg mun þvi greiða atkvæði á móti
þessari breyt.till. nefndarinnar.
Jens Pálsson:
Eg skal fara fáum
orðum um breyt.till. þær, er eg hefi
komið með.
Fyrst er sú tiliaga að
hækka styrkinn til barnaskóla um 500
kr. hvort árið.
Tillagan gengur ekki
út á, að breyta neinu öðru frá fjárlagafrumv. en tölunum, og meining mín er,
að skilyrðin fyrir aðganginum að styrknum standi óbreytt.
Aftur á móti kemur tillaga frá mentamálanefndinni um, að styrkurinn sé
hækkaður jafnmikið og eg fer fram á,
en að fyrirsögninni sé brevtt, þannig,
að styrkurinn geti náð til allra barnaskóla. Þessari tillögu verð eg að vera
algjörlega mótfallinn, enda hefi eg skilið
svo menn úr nefnd þessari, að tilgangurinn hafi að eins verið að fá styrkinn
hækkaðan, en hitt hafi orðið af misritun eða vangá, að tillagan er svo orðuð,
að 8tyrkurinn geti náð til barnaskóla i
kaupstöðum.
Þá liggur enn fyrir tillaga frá háttv.
1. þm. Eyf. (Kl. J.) um hækkun styrksins, og að styrkurinn nái einnig til

516

barnaskóla í kaupstöðum og hefir hann
fært sem ástæðu fyrir þessari breyting,
frá þvi sem nú er, það, að hann verði
að álíta það misrétti, að kaupstaðarskólarnir fái ekki lfka landssjóðsstyrk.
A þessa skoðun get eg ekki fallist. —
Eg álít það á góðum rökura bygt, að
styrkurinn sé bundinn við barnaskóla
utan kaupstaða.
Þingið befir hingað
til litið svo á, að styrk til barnaskóla
ætti að veita þeirn bygðum einum, sem
búast mætti við, að ætti svo örðugt,
sökum strjálbygðar og fátæktar, að
halda uppi barnaskólum, að þeim væri
það ókleift án styrks, og því yrði hið
opinbera að hlaupa undir bagga á þeim
stöðum, þar sem skólar væri nauðsynlegir. Alt öðru visi standa bæjarfélögin
að vigi. Þar er svo þéttbýlt og fólksfjöldi svo mikill, að skólarnir hljóta að
fá mikla aðsókn, séu þeirilagi; bæjarfélög þurfa þvi ekki styrk til skólahalds,
og það því síður, sem þeir, er börnin
eiga i skólunum, borga bæjarsjóði töluvert fé i kenslukaup. Auk þess eru bæjar
félögin svo miklu betur efnum búin
en fátæk sjóþorp og sjávarpláss, að þau
geta vel staðið straum af barnaskólum
sinum sjálf. Barnaskóla-styrkurinn er
i eðli sinu hjálparfé til að standast
kostnað við skólahald i þeim bygðum,
er eiga við raikla erfiðleika að berjast,
sökum fámennis og fátæktar, en þar
sem þetta er ekki fyrir hendi, fellur
þörfin á styrk burt, og þvi sé eg ekki
að neinu misrétti sé beitt við bæjarfélögin, þótt þau verði að standa ein
straum af barnaskólum sínum. Á Akureyri og sérstaklega ísafirði eru útsvör
miklu lægri eftir efnum og ástæðum
en i nokkru sjóþorpi, og standa bæir
þessir því miklu betur að vígi.
Ástæða rain fyrir þvi, að hækka
styrkinn til barnaskólanna um 500 kr.
á ári, er bygð á þvi, að skólarnir eru
bláfátækar stofnanir, hart nær snauðir
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aö öllum áhöldum og margir í tölu- enn þá minna, en þá var heldur ekki
verðum skuldum, en eru sumstaðar vinnutiminn 7’/» mánuður af árinu eins
nauðsynlegir og vinna ótvirætt gagn, og nú.
svo brýn nauðsyn er til að styrkja þá,
Þá er undir tölulið 97 farið fram á,
8vo þeir geti þvi betur unnið hlutverk að stórstúkunni sé veittur riflegri styrksitt.
ur en hingað til. Það hefir verið minst
Astæðan fyrir því, að eg hefi lagt til á starf félagsins, og eg hefi engu þar við
að styrkurinn væri hækkaður til sveita- að bæta. Eg vona, að engum blandist
kennara, er sú, að þeim hefir fjölgað, hugur um, að hér sé um siðferðislegt
og kröfurnar gjörast æ meiri og meiri framfaramál að ræða, og að dugnaður
til þeirra, en eftir því sem þeim er þessa félags sé frábær, svo eg held að
launað betur, má búast við, að á betri mér sé óhætt að segja, að enginn annmönnum verði völ, til að hafa það starf ar félagsskapur hér hafi afrekað meir.
á hendi, og þar sera fjárhækkun þessi Á síðasta fjárhagstimabili hefir það meir
er bæði bófleg og á gildum rökum bygð, en tvöfaldast, og sett á stofn 34 nýjar
vona eg að tillaga mín verði tekin til stúkur. Það telur nú 3000 meðlimi í
stað 1400 áður. Úr því nú félagið sýnir
greina.
Þá er hér breyt.till. um að hækka þennan dugnað í þvi, að breiða út
styrkinn til kennarafræðslu um 200 kr. bindindi, meira að segja með því, að
hvort árið. Eg get farið stutt yfir þetta, að leggja út töluvert fé úr siuum eigin
því þetta mál var rætt all-ítarlega i sjóði, þá finst mér rétt að meta það og
deildinni, þegar kennaraskólafrumv. virða með þvi, að styrkja þennan dugnvar á ferðinni. Eg held að flestir verði að, sem hefir mikla þjóðlega þýðingu.
að viðurkenna það, að kennarafræðsla
Breyt.till. á þingskjali 117, um styrk
sé nauðsynleg, og að því meiri og betri til Björns Kristjánssonar, sem mitt nafn
fræðslu sem þeir fá, þvf hæfari verði stendur við, hefir þegar verið rædd. —
þeir til að gegna starfa sinum. — Hér er gert ráð fyrir því að þessi uppÖgmundur Sigurðsson hefir ekki getað hæð sé veitt sem styrkur, en ekki sem
fengið meiri laun en 1000 krón. á ári lán. Eins og meðfiutningsmaður minn,
fyrir starfa sinn við skólann, þvi skól- h. þm. G.-K. (Þ. Th.) hefir drepið á,
inn þarf að verja fé sínu til svo margs hefir þessi maður um nokkuð langan
annars. Þessi laun eru svo knöpp, að tíma verið að hugsa ura að fá framleitt
það er ekki hægt að ætlast til, að hann innlent byggingarefni, sem taki fram
berist af með þau, þar sem hann þarf þvf, sem við nú höfum.
Hann hefir 1
að halda hús. Þess vegna er farið fram því skyni safnað saman og sent utan
á að bækka styrkinn um 200 krónur, deigulmó og ýmsar leirtegundir, sem
þannig, að hann hafi 1200 kr. á ári, hann hefir látið rannsaka efnafræðisþvf fyr raega launakjör hans ekki kall- lega og hafa reynst vel. Nýlega hefir
ast viðunanleg. — Eg vona, að deildin hann utanlands látið smiða mót og brent
fallist á þetta, þvi eg man ekki til þess, i því sýnishorn af þakhellu úr lslenzkÞetta alt hefir hann gert á
að neinum manni, sem hefir átt að gegna um leir.
opinberri stöðu, og það jafn-langan tíma, eigin kostnað, og finst mér þessi viðhafi verið ætluð jafn-Htil laun. — Eg leitni hans rajög virðingarverð. Setjum
skal játa það, að fyrst þegar hann tók svo, að menn færi það fram sem andvið þessum starfa, var honum boðið mæli gegn þessu, að það sé ekki heppi33*
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legt að nota tígulstein i utanhússveggi;
hann er þá notaður í reykháfa, ofnplötur og skilrúrasveggi, og þf ð er ekki
svo lltið, sem fer til þess. Við vitura
allir, að það er flutt töluvert mikið af
tígulsteini til landsins, en flutningurinn
er dýr, svo það væri ekki Iftið unnið
við, að fá innlendan tígulstein. Það er
sannfæring hans, að það mætti fá innlenda tigulsteina miklu ódýrari, og hann
er líka viss um, að hér sé svo mikið
af hentugum og góðum leir, að það
megi i sveitunum brenna svo mikið að
nægi.
Þessi tigulsteinsbrensla, sera
hann hefir hug á að koma á fót, er
ekki beiniínis ætluð til að græða á,
heldur á hún miklu fremur að vera til
að kenna mönnum að afla sér sjálfir
tígulsteina heima I sveitunum.
Þetta
hefir þvi mikla praktiska þýðingu. —
Það er tvisýnt hvort hann hefir gagn
af þvi, að þetta fé sé veitt sera lán,
og eins og hæstv. landsh. tók fram, er
það ekki líklegt, að landssjóður hafi
handbært fé tit alira þeirra lána, sem
nú er verið að biðja um.
Eg ætla að eins að minnast örfáum
orðum á breyt.till. á þingskjali 116 um
styrk til Ögmundar Sigurðssonar til að
fara á kennarafund.
Eg állt rétt að
taka þetta upp, og vil minna deildina
á, að það er þýðingarmikið fyrir þá
menn, sem eiga að kenna, að þeir geti
kynt eér allar nýjungar f sinni grein,
og það er sérstaklega þýðingarmikið
einmitt fyrir þennan mann, sem kenna
á kenslu-aðferðir. Eg vil bæta því við
áf persónulegri viðkynningu við þennan
mann, að eg er viss um, að hann mundi
færa sér slikan styrk vel I nyt, og að
það mundi verða ávaxtasamt fyrir alþýðumentun vora að veita honura
bann.
Þá vildi eg minnast á eina breyt.till.
enn, og það er breyt.till. hæstv. landsh.
um styrk til Haraldar Níelssonar. —
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H. framsögum. nefndarinnar fór auðvitað virðulegum orðum um þetta starf,
sera hér er i undirbúningi, og sem
Haraldur þegar hefir leyst af hendi
nokkurn hluta af.
Þetta, sem hér er
lagt út f, er visindalegt þrekvirki, og
ætti að geta orðið þjóð vorri til sóma.
Háttv. framsögum. efast um, að verkið
hafi svo mikla þýðingu fyrir þjóðina,
en eg er annarar skoðunar í því efni.
Það er nauðsynlegt verk að koma
biblíunni á rétt, gott og lipurt mál, og
þar sem þjóð vor er kristin þjóð, þá tel
eg ekki vafasamt, að henni muni þykja
mikilsvert að eiga bifliuna i fagurri og
réttri þýðingu. Eg tel víst, að því fé,
sem er varið til þess, sé vel varið, og
að þjóðinni sé kært að veita það.
Eg ætla svo að siðustu að eins lauslega að minnast á breyt.till. undir 71
á atkvæðaskránni, sem fer fram á, að
lækka fé til eldiviðar og ljóss við stýrimannaskólann.
Það er raeining mín
og meðflutningsmanns mins, að koma
með aðra breyt.till. f sömu átt, sem
ekki fer fram á eins mikla lækkun,
svo við óskum, að þessi breyt.till. sé
skoðuð tekin aftur.
Hæstv. landsh. hefir skýrt frá, að
það mundi ekki verða komizt af með
þessa upphæð, og ætla eg mér þvi, að
stinga upp á 400 kr.
Valtýr Guðmundsson: Eg á að eins
eina breyt.till. i þessum kafia, atkv.skr.
93, og vil eg minnast nokkuð á hana.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) lét íljósi,
að nefndin hefði fallist á hana, og þarf
eg því ekki að fjölyrða um hana, en
álft þó heppilegra að tilfæra nokkrar
ástæður fyrir tillöguuni. Guðjón þessi
Guðmundsson, er farið er fram á að
veita styrk til landbúnaðarnáms, er
efnilegur maður, sem hefir sýnt frábæran dugnað f þvi að komast áfram.
Hann er fátækur bóndason úr Strandasýslu. Gekk hann fyrst á búnaðarskól-
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ann I Olafsdal, en síðar á Möðruvallaskólann, og vann hann að jarðabótum
fyrir norðan. Sfðan fór hann til Noregs og ætlaði að komast á hinn nýstofnaða búnaðarskóla í Ás, en það
tókst ekki, af þvi að öll pláss voru þar
upptekin. Fór hann þá til Kristjanfu
og gekk á Krist. Winters Landbrugs
kursus. Sumarið eftir var hann á búi
etnu úti á landi, er stendur i sambandi
við skólann. Skrifaði hann mér þá til
Khafnar, og spurðist fyiir, hvort nokkur von væri til, að unt væri að útvega
sér nokkurn styrk, svo hann gæti stund
að námið áfram, annaðhvort við búnaðarskólann f Ás eða Landbohöjskolen
f Khöfn. Eg skrifaði honum að landbúnaðarfélagið danska réði yfir fé, sem
ætlað væri til að styrkja íslendii.ga til
landbúnaðarnáms. Leiddi þetta til þess,
að hann kom til Landbohöjskolen i Khöfn
með aðstoð tveggja Norðmanna, er virtu
dugnað hans, keyptu honurn lifsábyrgð
og lánuðu nokkuð fé. En um styrkinn
frá Landbúnaðarfélaginu fór svo, að
hann var, þegar til kom, lofaður til
margra ára til skógræktunartilrauna á
íslandi. Nellemann, fyrverandi Islaads
ráðgjafi, veitti honum 20 kr. á mánuði
af hinu Classenska Fideikommis og mun
hann fá að halda því sakir dugnaðar
hans, en það nægir ekki, þvi nú eru
peningar þeir, er Norðmennirnir lánuðu
honum, gefignir til þurðar.
I sumar
hefir hann tekið fyrrihlutapróf við Landbúnaðarháskólann, eru við það próf
gefnar 8 einkunnir, 6 J munnlegum
fræðum, og 2 f verklegum; hefir hann
1 þessum 6 greinum fengið 4 laud og
2 præ. Hinum verklegu greinum var
ekki lokið, sfðast þegar eg vissi. Þar
sem nú maðurinn er svo efniiegur, og
þar sem við hins vegar höfum 4 búnaðarskóla, en engan fullraentaðan mann
í þeim fræðum, virðist mér sjálfsagt að
styrkja hann,
Mér heflr gramist að
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sjá menn fá styrk til að nerna dýralækningar við landbúnaðarbáskólann, og
gera svo ekkert annað en eyða fé;
væri það hart að láta þennan mann,
sem er svo duglegur, þótt hann sé
kanske enginn framúrskarandi gáfumaður, fara á mis við styrkinn, svo
hann verði að hætta, og einkum væri
það minkunn fyrir okkur að veita honum enga viðurkenningu, þar sem Norðmenn hafa orðið til þess. Þar sera eg
hefi ekki farið fram á alla þá upphæð,
er hann sótti um, gjörði eg það til samkomulags.
Eg er viss um að hann
verður að liði, og hann er staðráðinn f
að koma heim, þegar hann hefir lokið
námi.
Þá vil eg leyfa mér að minnast á
einstaka liði, og þá fyrst á breyt.till. 68
á atkv.skránni, um að Ijárveitingin sé
bundin þvl skil.vrði, að latneskur still
sé eigi heimtaður til inntökuprófsi lærðaskólanum.
Þar sem hæstv. landsh. sagði, að ekki
væri rétt að setja neitt það á fjárlögin,
er hefði f för með sér breyting á gildandi lögum, þá skal þess getið, að hér
er ekki farið frani á að breyta neinum
lögum, heldur hitt. að gildandi lögum
sé hlýtt Þetta ákvæði á að vera tii
að neyða umboðsstjórnina til að fylpja
lögum, sem allir þekkja, sem einhvern
tima hafa litið i reglugjörðina fyrir
lærða skólann. Og þegar ekki annað
dugir, verður þingið að taka í taumana.
Hæstv. Jandsh. sagði, að latneski stillinn
væri til þess að reyna piltana í latn.
málfræðl, en stlllinn er skoðaður sem
sérstök námsgrein og sérstök einkunn
gefin í honum. En að ekki sé unt að
reyna menn i málfræði með öðru en
stíl, sýnist mér ganga bulli næst. 8vfar hafa engan latneskan stil í sinum
skólum og þykja þeir ekki verr að
sér i latínu en aðrar þjóðir.
Þá heflr fjárlaganefndin á atkv.skr.
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69, fartð fram á 500 kr. uppbót til
Bjarna timakennara Jónssonar. Eg verð
að lita likt á þetta og sumt fleira hjá
hinni h. fjárlaganefud; hún fylgir ekki
altaf föstum reglum.
Hér hefir hún
tekið einn mann út úr timakennarahópnum. Það er sannast sagt, að það er
minkunn að þvi, hvernig tímakensla er
launuð, bæði við þennan skóla og aðra
hér á landi. Öll frí eru dregin frá. Ef
piltar verða veikir, fær tímakennarinn
ekkert fyrir tímann, þótt hann mæti
eins og endrarnær. Jólafriið alt dregið frá, og að eins borgaðir 90 aurar
fyrir hvern tíma. A hverju eiga svo
timakennarar að lifa? Þetta er hreinasta ómynd. Hið réttasta væri að innleiða líka reglu og höfð er við skóla i
Danmörku. Þar er því svo háttað, að
hver tiraakennari, sem hefir t. d. 6
tima á viku, fær 24 kr. á mAnuði árið
um kring, hvort sem fríin eru fleiri eða
færri, með því avait eru reiknaðar 4
vikur i hverjum almanaksmánuði. Hér
gæti verið álitamál, hvort launa ætti
tfmakennara í sumarfriinu, en öll önn
ur frí ættu að vera launuð.
Eg vil
skjóta því til hinnar h. nefndar að láta
eitt yfir alla tfmakennara ganga. Mundi
eg sjálfur hafa komið með tiliögu f þessa
átt, ef eg hefði í höndum skilyrði
til þess. Að taka þannig einn út úr
hópnum er principbrot.
Af sama tagi er till. 121 á atkv.skrá.
Hér er farið fram á að veita einum vísindaraanni tvöföld eftirlaun. Því skal
eg sízt neita, að þessi maður á injög
gott skilið, og er ekkert á móti þvf að
féð sé veitt, en principbrot er það eigi
að síður. Þingið berst fyrir því að
lækka öll eftirlaun og fyrirbyggja að
ungir menn fái þau; það finnur að þvi,
þegar stjórnin gjörir slíkt, en hér tvöfaldar fjárlaganefndin sjálf eftirlaun.
Sjálfur er eg á móti afnámi eftirlauna,
en eg vil að eins benda á, að þetta er
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á raóti reglunni. Frá þingsins sjónarmiði ætti það að vera rétt að veita
þessum manni 2000 kr. laun, en ekki
eftirlaun. Sé það veitt sem eftirlaun,
mun hann ekki kæra sig um að sækja
um embætti í Danmörk, sem eg gatþó
imyndað mér að hann ætti kost á. Eg
legg á móti till, 77 á atkv.skránni um
styrk til frú Guðl. Wíum. Mér sýnist
engin ástæða til að hafa svo raarga
kvennaskóla. En þetta er auðsjáanlega
að eins byrjun, meiri fjárbænir til þessa
skóla mundu koma á effir. Eg er samdóma h. þm. Eyf., að kvennaskólarnir
ættu að vera fáir, en góðir, helzt að
eins 2.
Viðvíkjandi 78 á atkv.skránni skal
eg geta þess, að eg er algjört mótfallinn því að orðin: »annarsstaðar en í
kaupstöðum* falli burt. — Að því er
snertir till. á atkv.skránni 82, vil eg
geta þess, að eg er mótfallinn öllum
námsstyrk, en úr því þingið veitiröðrum eins mikinn námstyrk og það gjörir, má alveg eins veita þessum kennaraefnum hanu. Verð eg því að vera
með styrknum eftir reglunni: »jo galere,
jo bedre«. En með þessum miklu námsstyrkveitingum ginna menn marga inn
á mentaveginn, og fá svo loks stúdentalið, sem menn hafa ekkert við að gjöra
og er þá vel að verið. — Eg er nefndinni þakklátur fyrir styrkinn til Stefáns
Eiríkssonar.
Hann er, að allra kunnugra dómi, einkar efnilegur maður og
á, hvenær sem hann vill,opna vissa stöðu
erlendis, en hefir þó kosið heldur að
starfa bér heima til gagns fyrir landið.
Það er fátt, sem okkur vanhagar meira
um í mentun en kunna teikningu, hefi
eg oft fundið tíl þess; en öll kensla i
þeirri grein hér á landi hefir verið lítils eða einkis virði og er það víst enn.
Tréskurðurinn getur og haft mikla þjóðlega þýðingu.
Þá er breyt.till. 100 á atkv.skrá, ura
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að fella burt styrkinn til H. J., og verð
eg frekast að íallast á þá till. Eg sé
ekki, aö við höfum efni á að veita fé
til starfa, sem að eins hafa visindalega
þýðingu, en að þetta geti orðið að öðru
gagni, fæ eg ekki séð,
Ef hér hefði
verið að ræða um rannsóknir á fóðurjurtum, hefði eg verið þvi meðmæltur
að veita jafnvel bæði St. St. og H. J.
styrkinn. Mér þykir h. fjárlaganefnd
heldur »flot< i tillögu sinni um styrkinn
til Sig. Péturssonar.
Eg skil ekki,
hvaða árangurs er af þvi að vænta, að
veita manni, sem ef til vill kemur aldrei til íslands, þennan styrk. Það hefði
þó heldur verið meining í að veita verkfræðing landsins þann styrk. Auk þess
getur verið að maðurinn sé nú dáinn,
því hann iá hættulega sjúkur á spftala
f Khöfn, seinast þegar eg vissi, og frá
Austurlandi hefir borist sú fregn, að
hann væri látinn; en að þvf sleptu er
styrkurinn meiningarlaus, þetta er aðallega skemtiferð, og meiri líkur til að
hlutaðeigandi setjist að erlendis; hann
er efnilegur maður, og þar bjóðast honum góðir kostir, en engir hér. Till. er
þvi ófær.
Styrkinum til »LeikféIags Rvikur<
er eg hlyntur; leikararaent er einn aðalþáttur i roentiingu allra mentaþjóða
og altftt að styrkja hana af alþjóðarfé.
Þannig leggja Danir konungl. leikhúsinu um 150 þús. kr á ári af rikisfé, til
að halda uppi góðri leiklist, og hafa
þeir þó nóg önnur leikhús. A sama
hátt ætti að styrkja leikment f Reykjavfk, og bærinn sjálfur að leggja nokkuð til, þvi Reykjavik á að vera hjarta
landsine. Þaðan eiga menningarstraumarnir að ganga út um landið. En ekkert meðal er betra til að vekja hinn
ómentaða lýð en sjónleikar.
Breyt.till. landsh. um að veita manni
styrk til að fullkomna sig f orgelspili
og »Musiktheori< er egisjálfu sér ekki
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á móti, ef ekki stæði svo á, að maðurinn er óreglusaraur. Þótt hann sé efnilegur, verður að taka tillit til þess.
Mér finst ekki rétt að veita óreglumönnum styrk. Eg er enginn bindindispostuli, en mér finst, að ef þeir vilja komast áfram, verði þeir að sjá að sér.
Till. 117 er till. um að veita Birni
Kristjánssyni styrk til að koma á tigulsteinsverksmiðju.
Eg verð að álíta
þetta þarft. Fjárlaganefndin hefir stungið upp á að veita þenna styrk að eins
sem lán, en eg efast um að það sé
nóg. Ef þetta á að vera tilraunastöð,
má ekki búast við miklum gróða, og
þess vegna ekki við að búast, að menn
vilji leggja fé sitt i fyrirtækið, en þó
ágóði yrði af því, álít ég rétt að styrkja
það, þvf það hlýtur að hafa mikla þýðingu fyrir landið.
Einar Jónsson: Það var að eins ein
lftil breyt.till., sem eg vildi minnast á.
Tillagan er frá mér og 2 öðrum þm.,
og fer fram á að veita raanni dálitinn
styrk, sem hefir sýnt framúrskarandi
dugnað 1 einni sérstakri grein i þarflr
landsins, nefnil. Jóhanni Halldórssyni
»skyttu<. H. frsm. fjárlaganefndarinnar mælti á móti þvi, en mér finst talsvert mæla með þvf Vér veitum ungum mönnum styrk til að mentast, án
þess að vér vitum, hvernig þeir muni
reynast, en þetta, sem hér er um að
ræða, er viðurkenning fyrir unnið verk.
Það er vitanlega ekkert þrekvirki til
þjóðþrifa, en hann hefir lagt óvanalega
mikinn skerf til að útrýma einni skaðlegri meinsemd fyrir landbúnaðinn, nfl.
refunum, og sýnt í þvf framúrskarandi
dugnað. Hann hefir skotið og eytt öðruvisi alt að 1000 refum. Við þettastarf
hefir hann mist sjónina af illum aðbúnaði, og er nú félaus og rétt á sveit.
Þegar einhver maöur heflr gert svo
mikið gagn — þó að eigi sé það f svo
kölluðum stórmálum, finst mér rétt að
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sýna að Iandið viðurkenni það. Spurningin getur að eins verið, hver eigi að
gera það. Framsro. benti á sýslufélögin, en i þessu tilfelli eru þau svo mörg
— það eru að roinsta kosti fímm sýslur, sem hafa notið góðs af starfi hans.
Og er eigi vist, hversu greitt honura
yrði að ná í styrk hjá þeim öllum. Eu
þetta svo mikill hluti lands, að lands
sjóður mætti gjarnan veita viðurkenninguna. Eg hefði gjarnan viljað minnast á fleiri liði, en af því mönnura hef
ir komið saman ura að slita umræðunum sem fyrst, verð eg að sleppa þvi
og skal eg vera stuttorður, enda þýða
langar umræður i máli þessu ekki
raikið.
Það hefír verið mælt á móti styrknum til frú Guðlaugar Wíum, en eg er
þessum mönnum ekki samþykkur, en
verð að mæla sem bezt með tillögutini.
Styrkurinn er lítill og auðvitað ekkí
hægt að halda reglulegan skóla með
honum, en styrkurinn gæti samt orðið
að góðum notum, því hann yrði eflaust
samvizkusaralega notaður og hún gæti
kent mörgum stúlkum, sem ekki hata
ráð á að fara í annan fjórðung til að
mentast. Eg get ekki verið á þvi að
rétt sé að útiloka Austflrði frá því að
koma upp kvennaskóla. Eg vildi helzt
fá 1 skóla i hverjum fjórðungi, því á
þann hátt geta flestar stúlkur notið tilsagnar á þeim. Þeim er miklu hægra
að komast út af borgun fyrir skóiaveru
sina I sínum eigin landsfjórðungi, en i
öðrum fjórðungum.
Menn þurfa að
borga það í peningum í öðrum fjórð
ungi, en geta koraist öðruvísi út af þvl
I sínnm eigin fjórðungi. Allirhljóta að
sjá, hver hagur það er, þegar önnur
eins peningaekla er eins og nú. Till.
um að veita styrk úr landssjóði til rannsókna á byggingarefni er eg meðmæltur. Mér þótti ilt að heyra það, sem
þm. Vestm. (V. G.) sagði um Sigurð

588

Pétursson, þvi Guðm. læknir Hannesson, sem þekkir hann vel, sagði að haun
treysti honura allra manna bezt til að
vinna að þessu starfl, og að Sigurði
væri áhugamál að komast að því.
Tryggvi Gunnarsson: Það voru aðeins nokkrar upplýsingar, sem eg vildi
gefa um fáeina liði, sem eg er kunnugri en flestir af háttv. þingmönnum
hér. Er þá fyrst viðvikjandi þvi, sem
lh. sagði um að setja steingólf i bókhlöðu latinuskólans.
Fjárlaganefndin hefir lagt það til
að sett væri trégólf í bókhlöðuna en
ekki sementsgólf, af þvf hún áleit steingólf óhentugra fyrsta árið vegna raka,
sem kemur I húsið, en kostnaður mikill að flytja bækurnar burtu til lengri
tlma. Þeir, sera ekki vilja trúa þessu,
geta farið niður í Bankahúsið nýja.
Nú eru 3 mánuðir liðnir siðan steingólfið var lagt þar, og enn þá er það
svo blautt að ekki væri tiltök að geyma
þar nokkra bók hálft ár hér eftir, þvi
vætan úr gólflnu sýgst ló þuml. upp
frá gólfinu upp f veggina, sera þeir
drekka i sig. Ef menn vilja vinna til
að flytja bækurnar, þá er steingólf betra
til frambúðar. Sama máli er að gegna
með steingirðinguna kringura lóð skólans; hún væri haldbezt, en að henni
mundi safnast svo mikill sujór á veturna, að illfært væri að moka tvær
götur, sem að henni lægju, nema með
ærnum kostnaði.
Það er þvi mjög
tvisýnt, hvort bæjarstjórnin Jeyflr að
slík steingirðing sé bygð, þótt pening
arnir væru veittir til þess. Svo get
eg ennfremur gefið þá upplýsingu, að
brtill. á þgskj. 242 við 18. gr., um
fjárlán til þilskipakaupa að orðin »frá
útlöndum< falli burt, væri bæði mjög
óheppileg, ef hún væri samþykkt, og
þar að auki i öfuga stefnu við aðaltilganginn, þegar féð i sama tilgangi
var veitt á sfðasta þingi. Það var þá
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veitt til þess að skípum fjölgaði i landinu, en ekki til þess að þau gengi
.greiðar kaupum og sölum manna i milli
innanlands.
Þar að auki gæti þaö,
eins og bent hefir verið á, orðið til þess,
að menn létust kaupa skip hver af öðruip,
til þess að að ná sér i ódýr lán. Þai.nig eyddist féð úr iandssjóði en skipum fjölgaði ekkert, sem þó er aðaltilggngurinn raeð fjárveitingunni. Þetta
voru þær upplýsipgar, sem eg vildi
gefa.
Svo ætla eg að rainnast á till. ura
að veita 5000 kr. til að rannsaka bygging&refpi. Mér finst þetta ópraktiskt
og skii ekki hvernig raenn hugsa sér
þpð. Eg þekki ekki önnur byggingarefoi en torf, tré, stein og múrstein.
Þetta eru þau alraennu byggingarefni
og svo möl og sement blandað saman,
sem uýlega er farið að nota í veggjasteypu; eg býst ekki við, að hér sé
verið að tala ura gler og pappveggi,
þó það sé i einstaka húsi erlendis. Þá
er leirinn eftir og hann má ranusaka
í útlöndum fyrir nokkrar krónur, svo
mér sýnist óþarfi að veita 5000 kr. til
slíks. Eg greiði þess vegna atkvæðj á
mófi þessari till. Mér finst nærri raunalegt að sjá allar þær fjárbænir og
bænaskrár sem til þingsins koma. Það
litur út fyrir að enginn hafl sjálfstraust,
það er: treysti sinum eigin mætti,hvert
viðvik á að launast og styrkja af
landssjóði. Þessi hugsun keraur glögt
i ljós i tillögu 117 á atkv.skránni, þar
er farið fram á að veita rikum manni,
B. Kristjánssyni, 5000 kr. gjöf tii múrsteinsbrenslu.
Mér
finst
alveg
rangt að veita þefta fé sem gjöf, eg álít réttara það sern fjárlaganefndin leggur til, að féð sé veitt sem lán, og að
það 8é ekki bundið við einn mann,
heldur hver sem efnilegastur er til að
fr&rokværoa verkið, geti fengið lánið.
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Það hefir verið sagt, að ekki væri nóg
að veita þetta sem lán, það yrði að
vera styrkur eða gjöf, eg get ekki séð
að svo sé. Ef maðurinn er hyggjpn,
leggur hann ekki Út i fyrirtækjð, nppra
hann viti hvað það kostar og álíti að
það getj svarað kostnaði. En geti fyrirtækið ómögulega bofgað sig áo
styrks, þá er ekki til neins að veitp
5000 kr. til þess. Þeim er þá kastað
i sjóinn.
Þm. Vestm. (V. G.) talaði um, að það
væri principleysi hjá þinginu að vejta
Þorv. Thoroddsen eftirlaun. Það finst
mér ekki. Eg hefi altaf skoðað afnám
eftirlauna þannig, að menn yæru alment mótfallnir lögákveðnum eftirlaunum, sem allir embættismenn æftu
heimting á að fá, hversu lélega sepi
þeir bafa staðið i stöðu sinni, en þ&r i
raófi hefi eg oft heyrt flesta vera mjðg
fúsa til að veita eftirlaun afbragðs
möunura og yfir höfuð þeim aem almenningur játar að eigi það sl^iliö
fyrir mikið eða gott starf. Þingið hefir og sýnt þetta áður, þeir eru ejgi
svo fáir, sem nú eru á eftirlaunum, sem
þingið sjálft hefir veitt. Mér finst það
þvi alls eigi principleysi af þinginu, að
veita Þorv. Thoroddsen eftirlaup.
Bjöm Sigfússon-. Það er kominn Jofsverður sparnaðaráhugi meðal h. þm.
með að spara umræður og tima, og vil
eg fyrir mitt leyti taka þátt i þeim
spar naðarsamtök um.
Eg skal aðeins vikja fáum orðum að
nokkrum brtill., það eru töluliðir 74, 75
og 76 á atkv.skránni, það er nfl. brtill.
um pð skifta þvi fé, sem kvennaskólunum á Norðurlandi er veitt, jafpt noiHi
skólans í Eyjafirði og Húnavatnssýslu.
Það er ekki farið fram á neina breyting á upphæðinni, heldur aðeins að
skifta fénu jafnt á milli þeirra. Þetta
er eftir beiðni og ósk bflðði stjórpar
34 (14. sept.).

Alþ.tíð. B. 1899.
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kvennaskólans á Ytriey, og sýslunefndar Húnavatnssýslu.
Framsögumaður
fjárlaganefnarinnar, sera annars hafði
ekki á móti þessari tillögu, tók það
fram, að til þess að fara að breyta
þessu; yrðu að vera einhverjar gildar
ástæður. Eg er nú svo heppinn að
hæstv. lh. hefir sýnt fram á, að það
eru gildar ástæður til að taka brtill.
til greina. Eg hefl þvi litlu við það að
bæta, sem hæstv. landsh. sagði þessu
til meðmæla. En eg vil leyfa mér að
bæta því við, að ef það væri rétt regla
að halda áfram að veita þessum tveim
kvennaskólum
nokkra sameiginlega
fjárupphæð, þá væri eins rétt að veita
öllum kvennaskólunum saraeiginlega
fjárupphæð, nfl. Reykjavikurskólanum
líka, og svo getur maður haldið áfram.
Eftir hinni sömu reglu væri lfka rétt
að veita búnaðar og gagnfræðaskólunum öllum saman eina fjárupphæð; en
það hefir ekki hingað til verið álitið
heppilegt fyrir aðra skóla; þeim hefir
verið veitt hverjum sín upphæð, og
skil eg eigi að það sé rétt með þessa
kvennaskóla, að fylgja annari reglu,
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum um
þetta, eg vona að h. deild felli ekki
þessa brtill. heldur taki til greina þessar óskir. En áður en eg sleppi þessu
algjörlega, vildi eg þó drepa á það,
sem h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) sagði, að
þetta befði helzt átt að koma fram áð
ur, af þvi að áður hefði skólinn i
Húnavatnssýslu verið fjölsóttur, en nú
aftur á móti væri farið að draga úr
aðsókninni þar, og mér skildist að það
mundu vera fleiri nemendur á Akureyrarskólanum, og þvi bæri honum
meira. Það er nú raunar ekkert nýtt
að þessi ósk komi fram frá skólanum
í Húnavatnssýslu, þessu hefir verið
hreyft áður en ekki verið sint; en hvað
námsmeyjafjöldann snertir á þessum
skólum, þá er það auðvitað upp og
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niður, getur verið meira þetta árið á
þessum skóla og hitt árið á hinum.
Að þvi er snertir námsmeyjatölu á
skólum þessum síðastl. ár, þá er mér
ekki hægt að bera það saman, þvi að
hér liggur engin skýrsla fyrir frá
Akureyrarskóla, þó vanalegt sé að
leggja þær fram. Mér vitanlega hefir
engin skýrsla komið frá þeim skóla.
Aftur á móti sýna skýrslur frá skólanum í Húnavatnssýslu, að það eru
rúmar 30 námsmeyjar, sem hafa verið
allan tímann. Eg man eftir þvi, að
því var einu sinni kastað fram hér í
deildinni af 2. þm. Eyf. (J. J.) þegar
svo stóð á, að vanrækt hafði verið að
senda þinginu skýrslu, að sá skóli ætti
ekki skilið að fá styrk, sem ekki hirti
um að senda þinginu skýrslu.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta, en vona að þessi litla og
meinlausa brtill. nái fram að ganga.
En áður en eg . sezt niður, vil eg
minnast fám orðum á brtill., sem eg
kom fram með ásamt h. 1. þm. N.-Múl.
(E. J.). Það er þessi fjárveiting til
Jóhanns Halldórssonar skyttu.
Mér
flnst standa svo sérstaklega á með
þennan mann, að eg hneigist að því
að það sé rétt af þinginu, að sýna honum viðurkenningu. Eg efast um að
dæmi verði fundin til þess nokkursstaðar á landinu, að i þessari grein, nl.
refaveiðum, hafi verið jafnmikið afrekað af nokkurum einstökum manni, og
bænarskrá þessa blinda gamalmennis
er svo skemtilega og barnalega fram
sett, að mér finst skina út úr henni, að
þar 8é ekki sagður nema sannleikurinn,
enda er það tekið fram i vottoröum
frá mjög merkum mönnum, sem fylgja
bænarskránni, að þar sé ekkert ofhermt. Hér er því um að ræða að
veita verðlaun fyrir unnið verk, já,
mikið þarfaverk, og jafnvel fyrir snild,
þvi eftir þvi sem vottorðin bera með
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sér, þá hefir þessi maður verið viðurkendur fyrir skotraannssnild. Hvað
það snertir, sem framsm. sagði, að réttast væii að sýslunefndir, þar sem hann
hefir verið, veiti honurn verðlaun, þá
er á það að lita, að það er erfitt fyrir
þennan blinda mann að leita til allra
sýslunefnda viðsvegar út um land, þar
sem hann hefir verið, sem er fyrir víst
i 5 sýslum. Eg held að hann, blindur
maður norður á Hornströndum, mætti
lengi bíða eftir því.
Hér er ekki um stórfé aó ræða, og
þingið hefir sannarlega veitt margar
upphæðir, sem hafa ekki verið fremur
verðskuldaðar heldur en þó gamalmenni
þessu yrði sýnd viðurkenning.
Eg
hygg að það sé ekki þýðingarlaust, að
svona menn fái opinbera viðurkenning.
Það er uppörfandi fyrir alla, sem afreka eitthvað sem skarar fram úr, að
geta gert sér von um að fá einhverja
opinbera viðurkenning fyrir starfa sinn,
og í gamla daga þótti það rétt regla,
þó það þyki nú máske úrelt.
Eg skalleyfa mé að benda á, að það
má viða sjá það i lærdómslista-félagsritunum, að verðlaunum hefir verið
heitið úr konungssjóði fyrir alt mögulegt hér á landi, og þar á meðal má
sjá, að 1789 hafa Þorkeli nokkurum
Þorkelssyni úr Eyjafirði, fyrir tilstilli
rentukammersins, verið veitt verðlaun
fyrir sérstakan dugnað í refaveiðum;
honum hefir verið send mjög vönduð
og góð byssa. Kanselliið gamla veitti
mjög oft slik verðlaun, og það hafði
vit á að finna að þetta væri mjög uppörfandi, og því var haldið áfram um
langt skeið.
Já, eg lofaði að taka þátt i þessum
sparnaðarsamtökum, og skal eg binda
enda á þetta loforð mitt, og ekki tala
um fleiri brtill.
Eirtkur Gislason: Eg ætlaði að eins
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að minnast lítið eitt á umsókn Bjarna
Þorkelssonar. Þessi maður hefir sótt
um styrk til þingsins bæði 1895, 1897
og nú. Eg þarf ekki að fara að lýsa
hæfileikum hans, því það vill svo vel
til, að umsókninni fylgja vottorð frá
merkum mönnum úr Olafsvík. Að því
sem eg þekki til, þá hefir þessi maður
svo góða hæfileika, að eg efast ekki
um, að það mundi geta orðið til mikilla
framfara, ef hann gæti siglt og lært
þar skipasmíðar. Hann er að allra
kunnugra dómi sérstaklega duglegur
og hefír um 10 siðastliðin ár fengist
við báta- og skipasmiði, og hefir mikinn áhuga á að vinna sjávarútveginum
gagn með iðn sinni.
Hvað aðra liði snertir skal eg vera
fáorður. Það eru að eins 2 eða 3 liðir sem eg vildi minnast á. Undir 127
á atkv.skrá er viðaukatill. frá þingm.
Rangv. (Þ. G.) og Árn. (Þorl. G.) þar
sem farið er fram á að sýslufélög fái
lán til að koma upp slátrunarhúsum.
Mér er ekki vel ljóst hvernig h. þm.
hafa hugsað sér þetta. Meining þeirra
mun vera sú, að hlynna að þeim afurðum, sem skepnan gefur af sér við
slátrunina, en eg fmynda mér að það
mundi ekki leiða af þessari fjárveitingu,
að kjöt hækkaði f verði. Víðast hvar
á landinu, þar sem eg þekki til, er
meðferð kaupmanna á kjötinu því til
fyrirstöðu, að það komist í hátt verð.
Eins og raenn vita, er hjá kaupmönnum mismunandi verð á kjötinu, eins og
eðlilegt er, eftir gæðum, en svo er öllu
blandað saman, verðmiklu og verðminna, og eg ímynda mér, þó svona
hús komi
upp, þá muni
ekki
verða breyting á þessu, svo eg held
að það komi ekki að þeim notum, sem
flutuingsmenn hafa hugsað sér.
H. þm. ísf. (Sk. Th.) mintist á brtill.
frá h. þm. Eyf. (Kl. J.) viðvikjandi hús34*

535

Fjárlög 1900-1901.

536

stjórnarskólanum og kvaðst ekki mundi i hægt væri að losa okkur við kjöttollgéfa þeirri brtill. atkvæði sitt, og bygðí inn, þá væri það 70,000 kr. hagur fyrþáð aðallega á 2 ástæðum: i fyrsta ir okkur. Eg hefi í dag leitað upplýslagi þeirri, að stofnunin væri ekki svo inga bjá kaupmönnum hér i Reykjanytsöm, að það væri vert að styrkja vik viðvikjandi þessu efni, og hefi meðbana, og i öðru lagi þeirri, að fjárhag- al annars fengið að vita, að mesta
ur skólans stæði svo vel, að þess þyrfti kjötsalan er ekki i Bergen, heldur miklu
ekki. Það er kunnugt, að siðastliðinn meiri I Kristjanssand og Kristjaniu, og
vetur var lagt raíkið útsvar á stofnun- ef orsökin sú, að Bergen hefir svo
iha, og þar af leiðandi skyldi maður mikið kjötuppland. En eg vil taka
ætla, að fjárhagur hennar væri i góðu það fram, að sé væntalegur árangur
lági. En þetta er engin fullgild sönn- at þessu, þá munu kaupmenn sjálfir
un fyfir efnahag, þvi það kemur oft taka þétta ráð, ef þeim sýnist það
Það heflr vefið
áf ókunhugleik þeirra, sem jafna niður, liklegt til hagnaðar.
og sá ókunnugleiki getur verið svo mik- borið trám sem meðmæli meðtiliögunni,
ill, að þeir vita með engu móti hvern- að það væri nauðSynlegt fyrir Islánd,
ig hagurinn stendur.
Mér finst vert að hafa verzlunarerindréka i útlöndum.
að styrkja þessa stofnun, eins og áðr- En þaö væri kynlegt, aö byrja á þessu
ar stofnanir, sem miða til að auka i landi, sem við höfum einflá fniúst
ménfiingu kvefifólksins, og eg held að viðskifti við. Það væri annað mál áð
það sé engin ástæða til að nema burtu hafa vefzlunarerindreka i Hamborg,
styrk, 8em miðar til þess.
Af sömu London eða allra helzt suður i löndúm,
ástæðufn fnun eg greiða atkvæði með en hitt er öfúgt að farið, enda finst
styrk til kvenméntunar á Austurlandi. mér efiigin meining í að fara að veita
Framsögumaður (Jón Jónsson þth. einum einstökum manni styrk til að
Eyf.): Viðvikjandi ræðú hæstv. lh. í setjast að í Noregi.
Út af ræðu b. þm. V.-Sk. (Guðl. G.),
morgufi út af styrk til Bjarna Jónssonár kénnára, að hann kynni betur við þaf sem hann mælti með því að hækka
að veitingin yrði sett i eitt, skal eg styrk til Good-templarreglunnár, skal
táka það ffam, að nefndin mun taka eg taka það fram, að það fer fjárri þvi,
það til yfirvegunar og að likindum fall- áð við álitura þeim styrk sé illa varið,
ást á það, með sérstöku tilliti til þeirra sem gengur til félagsins, en þess ber
úpþlýsihga, sem hæstv. landsb. gaf, og að gæta, að við höfum í mörg horn að
verður þá sú breytihg gerð til 3. um- lita, eigi hvað sízt að þvi er snertir
ræðu.
styrk til bindindismála. Eg vii leyfa
Það hefir furðú lítið verið talað um fnér að benda á, að hér hefir koraið
eitt merkilegt nýmæli, nl. brtill. um bænarskrá frá >Bihdindisfélagfisameinað veita styrk til Matth. Jobanhessefis ingu Notðlendinga« um styrkveitingu,
sem verzlúnarmiðils í Beí-gen.
Þessa og sá sem ef fyrstur manna þaf, séra
brtill. hefir h. þm. Rvík. (J. Jenss.) Magnús i Laufási, hefir máske ufinið
komið fram rfiéð og mælt íneð henni i meira i þarfir bindindisins en nokkur
deildihni.
Hahn lýsti þvi yflr, að ef annár maður á landinu. Sarfit setfi áðum það væri að ræða að lagfæra fS- ur hefir nefndin ekki séð sér fært að
lenza kjötsölu í Noregi, þá væri verzl- sinna þessari bænarskrá, og þar af
unafmiðill favergi betur settur en i léiðir, að hún heldur ekki getur Verið
Bergéfl, og hann bætti þvi við, að ef með því að hækka styrk til Good-templ-
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arreglunnar né veita »Hvítabandinu«

styrk
Eg vil léyfa rciér að bendá á eitt í
ræðu h. þtn. Eyf. (Kl. J.), þ'ar sem hann
ftífðar sig á því, að nefndin skuli ekki
mihnast á kvennaskólaraál yfir höfflð,
og sér8taklega á sameiningu kvennaskðlaflttft á Norðflrlandi, en það gát
ekki korflið til orðá nú. Sú stefna hefir ffiéett svd mikilli mótsyrnu, að engin
voö var til þess að fá þvi fráragengt,
og tel eg að því máli sé þar tfleð lok
ið. En h. þra. leiddi hér af ástæðu til
að veta á móti styrk til kvennakenslu
á Austurlandi. Eg skal leyfa ffiér að
vekja athygli hans á því, að styrkbeiðnin er bygð á því, að viðkomafldi
kona vill létíft undir með nemefldum
þeim, sfltti sækja skólann, og er þvi að
skoða sem námsstyrk.
H. þm. Vestro. (V. G.) tók ffam, að
hann yrði ekki var við »princip« hjá
nefndinni, og talaði um »princip«-brot,
og færði til dærai, en þessi dæmi eru
svo löguð, að eg get ekki kannast við,
að þau sýni neitt I þá átt. Meðal ahnars tók hann til styrkinn til Bjarna
Jónssonar. Ef h. þm. ætlat það »prin
cip* néfndafinnar að láta menn, sem
vinna þarft vérk, sitja við shltarlaun,
þá skal eg ganga inn á, að þetta sé
»princip«-bröt. Þess ér ftð gæta, að þvi
er snertir þénnan mann, að hann hefir
orðið að sitja óvaflalega lengi við þessi
launakjör. Hvað það snertir að borgun fyfir títaakenslu sé óviðuflanleg, þá
sýflist mér hún allsæmileg, og timakéflslftn hefir réynst eftirsóknarverð
fýfir ttJéntí, séto að eins þurfa að biða
stflttan tima eftir fembætti.
H. þm. brá Sömulfeiðis nefndinni um
»princip»-leysi að þvi er snerti dr. Þofvald Tborfedd3ön, og sagði að það hing
að til hefði verið »princip« þingsins að
lsfekka eftiflauri. Eg gfet ekki gengið
jnn á, að það »princip« sé upphaflöga
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koraið frá fjárlaganefndinni, og eg lit
svo á, sem deildin hftfi fyrir nokkru
kastftð þvi frá sér sem »principi«, er
hún sarnþykti læknalögin um daginn.
Eg tel vist að nefndin verði fús á að
nefna þfetta »heiðurslaun« eins og h.
þm. vildi að það væri kallað, þvi að í
þvl skyni á þessi fjárveiting auðvitað
að vera. En um leið ætla eg að taiitna
h. þm. á hans eigin »princip«. Hann
lýsir yfir þvi, að hann sé á móti öllum
námsstyrk, og þess vegna er bftnn með
8tyrk til kennaraefna, en móti styrk til
námsmeyja á kvennaskólanuta á Seyðisflrði. Hann sagði að sitt »princiþ« i
þessu tilliti væri þetta: »Jo galerfe,
jo bedre«, og það »princip« Vetður
ekki sagt, að hann brjóti f þesstí.
H. þm. er mjög mikið á móti Styrk
til Sigurðar Péturssonar. Það ér kaflske
af þvi honum þykir styrkurinn of hár,
en það er min skoðun að annaðhVort
eigi að veita honunt þetta eða fekki
neitt. Hann sagði að það væri eflgin
trygging fyrir, að hann kæmi til landsins aftur. Það er satt, en svo fer um
alla menn sem fá styrk; við getum aldrei vitað, bvort þeir muni flengjast
hér. Hann sagði einnig að slik styrkveiting væri meiningarlaus, en dærhi
annara landa sýna að hún ér ekki
meiningarlaus.
Þá voru það 2 h. þift. (E. J. og Bj.
S), sem mæltu mikið með styrk til Jóhanns refaskyttu. Meðál annars lýsti
h. þm. Húnv. (Bj. S) þvl, hve innilég
og ljúf bænarskráin væri, en maðurinn
sjálfur er blindur og hefir þvf líklega
ekki saraið hana sjálfur, heldur hefir
lfklega einhver skáldmtaltur maðhr i
héraði h. þm. gert það, því hér er auðsjáanlega skáldað inn í. Eg er i sjálfu
sér ekki á raóti slíkum styrkveitingtírh,
en eg vil hér sera annarsstaðar að
menn snúi sér fyrst til sýslnflefndanna
um ðtyfk. H. þta. sagði ftð það væri
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ervitt að fá styrk úr sýslusjóði. Þarna
kemur það! Það er svo létt að ná 1
landssjóð, þess vegna fara allir beina
leið þangað, en slikt er athugavert og
eg vil venja menn af þvi.
Þá er þessum umræðum væntanlega
lokið og er eg þakklátur h. þm. fyrir,
hve rólega og friðsamlega þær hafa
gengið, án þess að reyna á taugar eða
talfæri mitt né annaia.
ATKVGR.: 13. gr. A. a og 4 1—7.
samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 61 á atkv.skrá samþ. raeð
19 samhlj. atkv.
Breyt.till. 62 á atkv.skrá samþ. með
15 samhlj. atkv.
8. liður i frumv. samþ. i e. hlj.
B. I. a og b samþ. í e. hlj.
II. a samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 64 á atkv.skrá feld með
14 : 2 atkv.
Síðari partur b. tekinn aftur.
b 1. samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 65 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
Liðurinn þar með samþ.
3-8 samþ. í e. hlj.
III. a, b, c, 1 og 2 samþ. i e hlj.
Breyt.till. 66 á atkv.skrá samþ. með
17 8amhlj. atkv.

Breyt.till. 67 á atkv.skrá samþ. með
15 samhlj. atkv.
Breyt.till. 68 á atkv.skrá. samþ. með
12 : 2 atkv.
Breyt.till. 69 á atkv.skrá samþ. með
13 samhlj. atkv.
Töluliður 5—12 samþ. i e. hlj.
IV. a. b. 1—5 samþ. með 21 atkv.
V. a. b. 1 samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 70 á atkv.skrá samþ. raeð
15 samhlj. atkv.
Breyt.till. á þgskj. 303 feld með 11 :
11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
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nei:
Klemeus Jónsson, Guðl. Guðmundsson,
Eirikur Gíslason, Halldór Danielsson,
Guðjón Guðlaugss., Jón Jensson,
Jens Pálsson,
J. Jónss., þm. A.-Sk.
Jón Þórarinsson,
Jón Jónss.,2. þm.Eyf.
Pétur Jóusson,
Olafur Briem,
Sighvatur Árnason, Sigurður Gunnarss.
Skúli Thoroddsen, Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundssou.
3. liður óbreyttur samþ. með 16 samhlj. atkv.
Brey.till. 72 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 73 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
VI. a. 1. samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 74 á átkv.skrá samþ. með
14 samhlj. atkv.
Breyt.till. 75 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 76 á atkv.skrá samþ. án
atkv.gr.
Breyt.till. 77 áatkv.skrá feld með 12 :
10 atkv. að viþhöfðu nafnakalli, og
sögðu.
já:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Eirikur Gíslason, Björn Sigfússon,
Guðjón Guðlaugss., Guðl. Guðmundss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Halldór Danielss.,
J. Jónss., þm. Eyf., Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson, Jón Jensson,
Pétur Jónsson,
Olafur Briem,
Sigurður Gunnarss., Sighv. Árnason,
Tryggvi Gunnarss., Skúli Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson. Valtýr Guðmundss.,
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Breyt.till. á þgskj. 282 feld með 13 :
6 atkv.
Breyt.till. á þgskj. 240 tekin aftur.
Till. mentamálanefndarinnar á þgskj.
289 tekin aftur af formanni en tekin
upp af 1. þm. Eyf,
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Breyt.till. 90 á atkv.skrá samþ. með
Br.till. á þskj. 289 orðin til barnaskóla
6000 kr. 6000 kr., feld með 16 : 5 atkv. 16 8amhlj. atkv.
10 liður samþ. með 18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 79 á atkv.skrá feld með 12 :
Breyt.till.
91 á atkv.skrá samþ. með
9 atkv.
14 samhlj. atkv.
Breyt.tiil. 80 tekin aftur.
11. liður með skilyrði samþ. með 21
Liður b. 1. samþ. með 21 samhlj.
samhlj. atkv.
atkv.
Breyt.till. á þgskj. 275 samþ. raeð 13 :
Liður b. 2. og c. samþ. með 21 sam2 atkv.
hlj. atkv.
Breyt.till. 92 á atkv.skrá samþ. með
Breyt.till. 81 á atkv.skrá feld með 11:
16 : 1 atkv.
7 atkv.
Breyt till. 93 á atkv.skrá samþ. með
Liður d. samþ. með 20 samhlj atkv.
Breyt.till. 82 á atkv.skrá samþ. með 17 samhlj. atkv.
Breyt.till. 94 á atkv.skrá fyrri hluti
13 : 2 atkv.
feldur með 11 : 11 atkv. að viðhöfðu
e—i samþ. með 19 samhlj. atkv.
nafnakalli, og sögðu
VII a. og b. samþ. i e. hlj.
jd:
nei:
Breyt.till. 83 á atkv.skrá samþ. með
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
20 samhlj. atkv.
Guðj. Guðlaugsson, Klemens Jónsson,
C. 1. og 2 liður samþ. i e. hlj.
Breyt.till. 84 á atkv.skrá feld með 11: Guðl. Guðmundsson,Eirikur Gislason,
11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og Jón Jensson,
Halldór Danielsson,
sögðu
J. J., þm. A.-Sk., Jens Pálsson,
jd:
nei:
Jón Þórarinsson,
J. J., þm. Eyf.
Eirikur Gíslason, Einar Jónsson,
Sighv. Árnason,
Olafur Briem,
Guðjón Guðlaugss., Klemens Jónsson,
Sigurður Gunnarss., Pétur Jónsson,
Jón Jensson,
Björn Sigfússon,
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Guðl. Guðmundsson, Tryggvi Gnnnarss., Þórður Thoroddsen,
J. Jónss., þm. Eyf., Halldór Danielsson,
Valtýr Guðmundss., Þorl. Guðmundsson.
Olafur Briem,
Jens Pálsson,
13. liður samþ. með 14 : 5 atkv.
Sighv. Árnason, Jón Þórarinsson,
Breyt.till. 94 á atkv.skrá siðari hluti,
Sigurður Gunnarss., Pétur Jónsson,
orðin: »Styrkur.... sögu Islands: 600
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss., —600« samþ. með 16 samhlj. atkv. en
Tryggvi Gunnarss., Þórður Thoroddsen,
orðin »og til að halda . . . . úr Islands
Valtýr Guðmundss., Þorl. Guðmundsson. sögu« feld úr með 12 : 5 atkv.
3. liður a. samþ. með 15 samhlj. atkv.
Breyt till. 95 á atkv.skrá samþ. með
3. liður b. tekinn aftur af landsh.
12 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
3. liður c. samþ. með 18 samhlj. atkv. sögðu
Breyt.till. 86, 87 og 88 á atkv.sKrá
nei:
jd:
samþ. i e. hlj.
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
6 a. og b. samþ. með 16 samhlj atkv. Kl. Jónsson,
Eiríkur Gíslason,
Breyt.till. 89 á atkv.skrá samþ. með Guðjón Guðlaugss., Guðl. Guðmundsson,
18 samhlj. atkv.
Halldór Danielsson, Jón Jensson,
7. og 8. liður samþ. með 21 samhlj. Jens Pálsson,
J. J. þra. Eyf.,
atkv.
J. J., þm. A.-Sk., Jón Þórarinsson,
9. liður samþ. i e. hlj.
Pétur Jónsson,
Ólafur Briem,
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jet:
nti:
Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen,
Sigurður Gunnarss., Valtýr Guðmundss.,
Tryggvi Gunnarss., Þórður Thoroddsep.
Þórður Guðraundss.,
Þorl. Guöraundsson.
Breyt.till. 96 á atkv.skrá tekin aftur.
Breyt.till. á þgskj. 301 samþ. með
13 : 1 atkv.
15 liður samþ. með 12 : 4 atkv.
Breyt.till. 97 á atkv.skrá saroþ. með
12 : 2 atkv.
Breyt.till. 98 á atkv.skrá feld raeð 13:
4 atkv.
17. liður samþ. raeð 18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 99 á atkv.skrá samþ. með
15 samhlj. atkv.
18. liður samþ. með 18 samblj. atkv.
Breyt.till. 100 á atkv.skrá feld með
11 : 10 atkv.
Breyt.till. 102 á atkv.skrá samþ. með
14 samhlj. atkv.
Breyt.till. 101 á atkv.skrá samþ. með
15 samhlj. atkv.
Breyt.till. 103 á atkv.skrá samþ. með
18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 104 á atkv.skrá samþ. raeð
13 : 1 atkv.
Breyt.till. 105 á atkv.skrá samþ. raeð
18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 106 á atkv.skrá samþ. roeð
18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 107 á atkv.skrá feld með
12 : 8 atkv.
Breyt.till. 108 á atkv.skrá samþ. með
12 samhlj. atkv.
Breyt.till. 109 á atkv.skrá samþ. með
12 : 10 atkv. að viðhöfðu nafaakalli, og
sögðu
net:
j&
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Eiríkur Gíslason, Kl. Jónsson,
Guðjón Guðlaugss., Halldór Danielsson,
Guðl. Guðraundss, Jón Jensson,
Jens Pálsson,
Jón Þóraripsson,
J. J. þm. A.-Sk., Ólafur Briem,

jd\
nei:
J. J. þro. Eyf.,
Pétur Jónsson,
Sigurður Gunnarss., Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss.,
Tryggvi Gunnarss., Þorl. Guðmundsson.
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Breyt.till. á þgskj. 280 feld með 14 :
5 atkv.
Breyt.till. á þgskj. 281 feld með 13 :
4 atkv.
Breyt.till. 110 á atkv.skrá með viðauka á þgskj. 294 samþ. með 14 : 2 afkv.
Breyt.till. 111 á atkv.skrá þá þýðingarlaus.
Breyt.till. 112 á atkv.skrá saroþ, roeð
12 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, pg
sögðu
já:
nev.
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Kl. Jónsson,
Guðjón Guðlaugss.,
Eirfkur Gislason, Jón Jensson,
Guðl. Guðraundss., J. J. þm. Eyf.
Halldór Danfelsson, Jón Þórarinsson,
Jens Pálsson,
Ölafur Briem,
J. J. þra. A.-Sk.
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Tryggvi Gunnarss.,
Sigurður Gunnarss., Þórður Guðraundss.,
Skúli Thoroddsen, Þorl. Guðmundsson.
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Breyt.till. 114 á atkv.skrá feld með
14 : 7 atkv.
Breyt.till. 115 á atkv.skrá feld með
11 : 11 atkv. að viðhöfðu nafaakalli,
og sögðu
net:
jd:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Kl. Jónsson,
Guðjón Guðlaugss.,
Eirfkur Gfslason, Guðl. Guðmundss.,
Jens Pálsson,
Halldór Danielsson,
J. J. þm. Eyf.
Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
J. J. þm. A.-Sk.
Ólafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen,
Sigurður Gunnarss., Tryggvi Gunnarss.,
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jd:
nei:
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.
Breyt.till. 116 á atkv.skrá teld með
12 : 3 atkv.
Breyt.till. 117 á atkv.skrá feld með
11:11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
jd:
nei:
Kl. Jónsson,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Björn Sigfússon,
Halldór Danielsson, Eirikur Gislason,
Jens Pálsson,
Guðjón Guðlaugss.,
Jón Jensson,
J. J. þm. A.-Sk.
Sighv. Árnason,
J. J., þm. Eyf.
Skúli Thoroddsen, Jón Þórarinsson,
Valtýr Guðmundss., Ólafur Briem,
Þórður Guðmundss., Pétur Jónsson,
Þórður Thoroddsen, Sigurður Gunnarss.,
Þorl. Guðmundsson. Tryggvi Gunnaras.
Breyt.till. 118 á atkv.skrá feld með
13 : 5 atkv.
13. gr. frumv. breytt samþ. með 21
samhlj. atkv.
14. gr. frv. samþ. í e. hlj.
Breyt.till. 121 á atkv.skrá fyrri hluti
samþ. án atkv.gr.
Fyrri málsgr. lö. gr. samþ. með 19
sarahlj. atkv.
Breyt.till. 121 á atkv.skrá siðari hluti
samþ. með 13 : 4 atkv.
Siðari hluti 15. gr. samþ. með 13
samhlj. atkv.
16. gr. frv. 8amþ. í e. hlj.
17. gr. frumv. með sjálfsagðri breytingu samþ. f e. hlj
18. gr. frumv. fyrri hluti samþ. með
21 samhlj. atkv.
Breyt.till. 125 á atkv.skrá orðin: »frá
útlöndum< feld með 14 : 6 atkv.
Breyt.till. 125 siðari hluti samþ. með
14 8amhlj. atkv.
18. gr. slðari hluti samþ. með 19 : 1
atkv.
Alþ.tiO. B 1899.
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Breyt.till. 126 á atkv.skrá 1. hluti
samþ. með 20 samhlj. atkv.
Breyt.till. 126 á atkv.skrá 2. hluti
með tl. 1—7 samþ. með 18 samhlj. atkv.
Breyt.till. 126 á atkv.skrá 3. hluti
samþ. með 12 samhlj. atkv.
Breyt.till. 126 á atkv.skrá 4. hluti
samþ. með 12 : 9 atkv.
Breyt.till. 126 á atkv.skráaths. samþ.
án atkv.gr.
Breyt.till. 127 á atkv.skrá feld með
15 : 4 atkv.
7. gr. með áorðnum breyt. samþ. í
e. hlj.
Fyriraögn frumv. samþ. án atkv.gr.
Málinu visað til 3. umr. f e. hlj.
Þriðjaumr. (C. 290, 291, 311,
317, 318, 321, 322, 323, 226, 327);
8. ágúst.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.). Eins og hina háttv. þingdeildarmenn mun reka minni til, gjörði fjárlagafrumv. stjórnarinnar ráð fyrir 34,500
kr. tekjuhalla. Eftir þeirri tillögu, er
fjárlaganefndin gerði, hefði tekjuhallinn
aukist og orðið rúmlega 70,000 kr. en
i þvi var fólgin 16,000 kr. tekjulækkun;
en eins og fjárlagafrumv. var samþykt
við 2. umræðu hér í deildinni, er tekjuhallinn nú ekki minni en 122000 kr.—
Eg skal nú ekki fara mörgum orðum
um það, hve álitlegt eða óálitlegt það
sé, að ganga svo frá fjárlögunum, en
að eins benda á, að það hefir verið
stefna fjárlaganefndarinnar, að hafa
tekjuhallann svo litinn, sem unt er, og
i þá stefnu ganga og þær tillögur, sem
nefndin nú hefir leyft sér að koma
fram með. Það mun og sjást, að fjárlaganefndin vill ekki valda ruglingi,
með þvi að koma með alt of margar
breytingartillögur, og það er einkennilegt, að flestar þær tillögur, sem nú eru
35 (15. sept.).
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fyrir, hafa áftur legift fyrir þingdeildinni.
Og þó það sé gott og blessaft að ræfta
málið frá ýmsum hliftum, verftur að
gæta þess, að ekki farí svo, að frumv.
verði þó óálitlegra i kvöid en það er
nú. Taki maður nú yfirlit, kemur það
fram, að tillögur þær, er fyrir liggja,
fara frara á að lækka útgjöldin um
32,500 krónur, og af þeirri upphæð á
nefndin 14000 kr.
Þá eru og tillögur, sem fara fram á
að hækka útgjöldin alls um 24,400 kr.,
og eru þær ailar frá þingmönnum, als
engin frá nefndinni, sem sýnir, að þeir'
eru enn vift sama heygarftshornið, að
hækka útgiöldin.
Þetta mun nú koma af þvi, að hver
hugsar sem svo, að lítift muni um þá
fjárupphæð, sem hann stingur upp á,
gætandi ekki þess, að »safnast þegar
sawap kemur<.
Vift atkvæðagreiðsiu 2. umræðu hækkuðu útgjöldin um rúmlega 70,000 kr.—
Reyni maður nú að flokka niður hinum
ýmsu. útgjöldum, sést það, að stærsta
upphæftin, 23,750 kr., gengur til bitlinga
f þessa orfts viðtækustu roerkingu;
reyndar er orftið nokkuð óákveftift, en
vel má kaUa þessi útgjöld einu nafni
bitlinga; næst koraa 21,900 krónur til
samgöngumála; þá 21,000 kr. til búnaðarfélaga, og verftur þá styrkurinn ty
þeirra als 61,000 kr.
Eg vildi vekja athygli á, aft tiliögur
hafa koHúft fram bæði um aft hækka
þennan styfk enn og til aft lækka hann
lika. Auðvitað rikir sú stefna nú, að
styrkja sem mest landbúnaðinn, en
nefndínni þykir ekki rétt að veita hinu
ný-stofnaða búnaftarfélagi meira en
þetta,
Þá er og að teija hækkunina á útgjöldunum til spitala ag iæknaskipunar
9,100 kr., til gripasafna og fornleifafélagsips 6,800 kr. og fleira.
í þessu
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er fólgin sú hækkun á tekjuhallanum,
sem eg hefi nefnt.
Þá er að minnast á einstakar tiilögur,
og er þá fýrst breyt.till. á þingskj. 334.
1. við C. 4. b., um að færa styrkinn til
búnaðarfélaga úr 20,000 krón. niftur í
18,000 kr., og vill nefndin mæla roeð
því.
Að visu hefir slíkur styrkur oit
orðið að góðum notum, og vakið menn
til jarðabóta, en jarðabæturnrr eru vonandi nú sjálfar búnar að sanna hve
nauðsynlegar og arðbærar þær eru, og
ætti það að vera nóg hvöt út af fyrir
sig fyrir menn tíl að halda áfram með
að vinna þær, og hvöt sú, er fjárstyrkurinn gaf, ætti bráðum að fara að verða
óþörf.
Þá eru 2—3 breyttiil. um vagnflutninga, og eru þær fram komnar fyrir
bendingar póststjórnarinnar; enn fremur *
hefi eg fengið bréf frá manni þeim, er
tilboðið hefir gert, er færir rök fyrir
því, að rétt sé að gjöra breytingar þær,
sem upp á er stungið, og raælir því
nefndin með þessuro breyttill.
4. er að eins orðabreyting til leíðréttingar.
5. við 13. gr. B. III. c, 4. um að
skilyrðið um latneska stílinn falli burt.
Þetta mál hefir verið rætt svo mikið,
að mönnum er kupnugt það, sem
mælir með og mótt tillögunni, en hér
skal að eins geta þess, að meiri hluta
nefndarinnar þykir óviðkunnanlegt að
setja þetta skilyrði — ekki af þvi, að
hún sé ekki samþykk uppástungumönnunum um, að latneskur stiil ætti
ekki að vera til iuntöku-prófs, heldur
vegna hins, að hér er of stórt vopn
notað, til að vinna svo Htið verk: afnám stílsins. —
6—7 eru framkomnar fyrir tillögur
bæsty. landshöfðingja, og felst nefndin
á þær.
8. við 13. gr. C. 13.
Liðurrao falli
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burtu. Það er ekki svo, að nefndin áltti þessa styrkveitingu ónauðsyulega,
en liðurinn er nokkuð út i loftið, og
þvi ekki vert að samþykkja bann að
svo stöddu.
9. við 13. gr. C. 31. Nefhdinni virðist rétt að orða þetta svo, af þvi að
verið gæti, að Reykjavik vildi leggja
leikfélaginu nokkuð tillag, þó að það
yrði ekkí svo hátt, og hlýtur þetta að
vera til bóta frá sjónarmiði leikfélagsins.
Loks er breyt.till. við 13. gr. C. 9. a.,
og er það að eins orðabreyting.
Fleiri tillögur á nefndin ekki og má
þvi kalla, að hún hafi farið spaklega
að fáði sinu, og vonar hún því, að
þessftr tillögur mæti velvild háttvirtu
þingdeildar.
Breyt.till. við 3. gr. 1. ath. getur
meiri hluti nefndarinnár fallist á;
reyndár er hún ekki mótfallin þvi, að
slik verðlaun séu veitt, en það er mikið vandaverk, og þvi rétt að sleppn
þessu ákvæði að svo stöddu.
Þá er breyt.till. viö 10, gr. A. 2. um
hækkun á skrifstofu-launum.
Stjórnin
hafði stungið upp á 600 kr., en nefndin
fært það niður i 200 krónur. Nú hefir
hæstv. landsh. farið meðalveginn og
stungið upp á 400 kr., og felst nefndin
á þá tillögu.
Breyt.till. landbúnaðar-nefndarinnar
við 10. gr. C. 4. c. um að enn séu
veittar 2000 kr. hvort árið til að kenna
meðferð á mjólk, getur nefndin ekki
fallist á. Fyrirtækið ætti að vera kostað at þessum 8000 kr., sem veittar eru.
Skilyrðið er óheppilega orðað, og mætti
laga það.
Breyt.till. hæstv. landsh við 11. gr.
7. a. felst nefndin á, sömuleiðis að hækka
>ýms útgjöld* upp i 1000 krónur. —
Tillagan um að styrkurinn til sjúkrahÚBsbyggingar á Patreksfirði falli burt,
getur nefndin ékki fallist á, en liklega
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verður hann ekki brúkaður, og er þvi
að eins á pappírnum.
Um 12, gr. B. þarf eg til allrar hamingju ekki að tala, þar sem deildin
heðr synjað um leyfí til að rteða hána.
Nefndin er móti breyt.till. Við 12. gr.
B. 4. Ætti það að verða ofan á, að
þingið hlutaðist til um að verja ákveðnum hlutum þess fjár, er verja skal til
þjóðvega, til ákveðinna staða, er hætt
við að seinni villan yrði verri hinnt
fyrri. Það er mjög óþægilegt að greiða
atkvæði um vissar upphæðír, þar seffi
stjðrnin hefir ekkert búið málið undir,
væri því æskilegt, að mæla með þvi
við stiórnina, að húu byggi málið undir
fyrir næsta fjárhagstímabil.
Enn fremur er nefndin móti tillögu
háttv. þingm. G.-K. (Þ. Th.) um 10,000
kr. til vegagjörðar í Gullbringu- óg
Kjósarsýslu.
Að vfsu er styrkurínn
helmingi minni en farið vat ftam á
sfðást, en þó enn mjög hár, bæði frá
sjónarmiði sýslunnat og landssjöðs. —
Auk þess sömu ástæður gegn þessari
veitingu og þeirri, sem eg slðast drap á,
Netndin mælir með tillögu háttv, þm.
Dal. (J. P.) um alt að 1700 króna
styrk til brúar á Laxá, Áætlað er, að
hún kosti alls um 6000 kr.
En auðvitað er það undirskilið, að málið verði
nægilega undirbúið, og treystir nefndin
landsstjórninni til að sjá um, að styrkurinn verði ekki borgaður út tyr en
nægur undirbúningur er gerður.
Breyt.till. ftá háttv. þm. S.-Þing. (P.
J.) og fleirum háttv. þm. um að fella
burtu 6000 króna styrkinn til að bæta
innsiglingu og skipalægi á Stokkseyrí
getur fjárlaganefhdin ekki verið méðmælt. Hún álitur þetta þartt og hauðsynlegt fyrirtæki, og er á þeirri skoðun,
að það sé rétt og sanngjarnt, að landssjóður hjálpi til að koma þessu verki
áfram.
86*
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Hvað snertir breyt.till. á þingskjali
322. frá h. 1. þingm. Árn. (Tr. G.) og
fleirum háttv. þingm., sem er við 12.
gr. D. i frumv., þá er það að segja,
að þeirri breytingu gat meiri hluti fjárlaganefndarinnar ekki verið saraþykkur.
Það er yfir höfuð mjög erfitt að sjá, til
hvers tillagan á að miða.
Það skyldi
þá helzt vera það, að lækka litið eitt
fjárupphæð þá, sem tiltekin er 1 frumv.
En eins og tillagan er orðað, þá getur
það falist i henni, að það sé ekki tilætlunin, að landsstjórnin noti. þessa
peninga, og þá miðar hún til að eyðileggja málið.
Þegar komið er í 13. gr. C. i frumv,
þá liggja fyrir mjög margar breyt.till.
Á 19. bls. eru breyt.till. nærri því við
hvern lið.
En eg get lýst því yfir,
að yfir hötuð heldur nefndin sér fast
við það, sem hún áður var búin að
samþykkja.
Eg skal þá fyrst minrast á breyt.till.
frá háttv. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.) og fi.
háttv. þingm. um að veita skuli Birni
Kristjánssyni 2500 kr. styrk til múrsteins- og þakhellugerðar.
Þetta er
sama fyrirtæki og rætt var um við 2.
umræðu, en upphæðin er lækkuð. —
Eg get lýst þvi yfir, að meiri hluti
fjárlaganefndarinnar er á móti þessu.
í fyrsta lagi er hún þessu mótmælt af
því, að hún hefir litla trú á þvi, að
þetta fyrirtæki verði stofnað, og í annan stað af því, að hún heldur, að það
muni ekki borga sig.
Tigulsteinn er
lítið brúkaður hér á landi. Sömuleiðis
eru lítil líkindi til að þakhellurnar
myndu útrýma því þaki, sem nú tlðkast og menn hafa felt sig vel við, og
mundi því fyrirtækið því að eins geta
haft nokkuð verulegt að starfa, að
steinninn og hellurnar yrði flutt út. —
En þá yrði varla gott útlit fyrir, að
verksmiðjan borgaði sig.
Fjárlaganefndin er með því. að fella
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styrkveitinguna til Boga Melsteds, en
aftur á móti er hún þvi mótmælt, að
styrkveitingin til Jóns Jónssonar sagnfræðings sé feld burtu.
Við breyt.till. á þingskjali 323 um
að fella burt 19. tölul. i 13. gr. í frv.
stendur mitt nafn ásamt nöfnum annara háttv. þingm.
Eg vona, að þessi
breyt.till. geti komizt að.
Fyrst og
fremst stefnir hún í sparnaðaráttina,
og i annan stað vona eg, að háttv. þm.
verði að játa, að rétt sé að fara varlega, því það er ekki gott, ef slikar
fjárveitingar fara að verða algengar,
enda hafa þær hingað til verið að
nokkru leyti bygðar á þörf hlutaðeigenda, en hér mun ekki vera sú ástæða
fyrir hendi.
Breyt.till. h. þingm. S.-Þing. (P. J.) á
þingskjali 343, um að lækka styrkinn
til stórstúku Good-Templara á íslandi
til eflingar bindindi um 200 kr., færa
hann úr 1000 kr. niður i 800 krónur,
er nefndin samþykk. Aftur á móti er
hún á móti því, að veita öðru bindindisfélagi 200 kr. styrk.
Þá koma 2 nýjar tillögur frá h. 1.
þm. Eyf. (Kl. J.) á þingskjali 335, sem
fara fram á það, að veita styrk til
bókaútgáfu. Önnur fer fram á það, að
Jóni Jenssyni yfirdómara og Jóni Magnússyni landritara sé veittur 400 króna
styrkur til að gefa út lagasafn fyrir
alþýðu, og hin fer fram á það, að Páli
Briem amtmanni sé veittur 200 króna
styrkur hvort árið til þess að gefa út
tfmaritið Lögfræðing. Meiri hluti nefndarinnar er mótfallinn báðum þessum
styrkveitingum.
Breyt.till. h. I. þm. Isf. (Sk. Th.), viðvikjandi 25. lið frumv, getur nefndin
ekki aðhylst, og heldur ekki breyt.till.
hæstv. landsh. um að fella burtu 27.
tölulið frumv. Nefndin hefir ekki séð,
hvað hefir komið mönnum til að koma
með þessar tillögur.
Aftur á roóti er
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nefndin með því, að fella bnrt 31. og
32. tölulið frumv.
Þá kemur breyttill. frá mér og fleirum báttv. þingm. (á þingskjali 342) um
að veita Halldóri Lárussyni 400 krón.
hvort árið til að fullkomna sig í braðritun og til að kenna hana. Eg held
að það sé vert að styrkja þennan mann.
Það hefir nokkrum sinnum komið fyrir
áður, að menn hafa sótt um styrk ti)
að læra hraðritun, en þeir hafa allir
viljað fara til útlanda. En þessi maður
hefir brotið isinn, þó hann sé enn ungur og hafi ekki farið til útlanda, hann
hefir bæði lært reglur fyrir hraðritun
og fært þær yfir á íslenzkt mál, og má
það heita þrekvirki af unglingi. —
Mér finst því vert, að styrkja þennan
mann, þvi það gæti orðið til verulegs
gagns fyrir þingið sjálft í framtíðinni,
og þess væri sannarleg þörf.
Breyt.tiJl. um lánveitingarnar eru
flestar þess eðlis, að netndin getur ekki
verið með þeim, en aftur er hún með
þvi, að fella lánið til múrsteins og þakhellugerðar, þar sem fullyrt er, að það
muni ekki verða notað.
Tillaga háttv. þm. Dal. (J. P.) þótti
nefndinni þýðingarlítil.
Þessi tillaga
fer fram á það, að veita Dalasýslu
5000 kr. lán til vega- og brúargjörðar
i Dalasýslu. Nefndinni þótti ólíklegt,
að sýslan gæti ekki fengið lán á annan
hátt en þann, áð búa til um það sér
stök lög, þar sem hér er heldur ekki
farið fram á annað en venjulega lánskosti.
Svo vil eg ekki tala meira f þetta
sinn, og get hér látið staðar numið.
Landshöfðingi'. Eg hefl komið fram
með nokkurar brtill. við fjárlögin við
þessa umræðu, og gladdi það mlg, að
h. framsra. (J. J., þm. Eyf.) var þeim
meðmæltur.
Hvað snertir brtill. við 10. gr. A. 2,
um að hækka skrifstofufé amtmannsins
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um 200 kr., þá hefir h. framsra. (J. J.,
þm. Eyf.) mælt með þeirri hækkun.
Að því er snertjr brtill. við 11. gr.
7 á frv., þar sem. veittar eru 500 kr.
til ýmislegra útgjalda við holdsveikisspitalann, þá sýndi eg fram á það við
2. umr., að á spítalanum hvila skyldugjöld með lögtaksrétti, sem neraa yfir
500 kr., sjálfsagt um 650 kr. En það
er óviðfeldið, ef stjórn spitalans væri
neydd til að láta taka tögtak hjá spítalanum fyrir þessum gjöldum; en það
mundi hún verða að gera, ef fjárveitingin á þessum lið væri ekki hækkuð.
H. frarasm (J. J., þm. Eyf.) er mótfallinn þvi að hækka laun starfsmanna
við spítalann. Að því er til yfirhjúkrunarkonunnar kemur, þá á hún heimt
ing á að fá 500 kr. i laun og hestfóð
ur að auki. Eins og sýnt hefir verið
fram á við 2. umr. þessa máls, þá iofaði stórsfr Oddfellowa henni þessu, og
ef hestfóðrið verður tekið af henni, þá
verður hún að snúa sér til stórsirsins
og leita réttar síns hjá honum, en það
virðist vera miður sæmilegt að neyða
hana til þess. Hún fær bezta orð og
þar sem ekki er að tala um að hækka
laun hennar heldur breyta þeim, þá
virðist ekki ástæða til að neita beiðni
hennar. Eg þekki ekki, hvað stórsirnum og fjárlaganefndinni hefir talast til
i spitalamálinu 1897, en hann réði yfirhjúkrunarkonuna með þessum launakjörum.
Það sem sér í lagi kom mér til að
að stinga upp á, að 27. tl. í 13. gr. C.
skuli falla burt, var það, að eg varð
þess áskynja, að komin var fram brtill.
um að fella burt 25. tl. í 13. gr., nl.
styrkinn til Helga Jónssonar til jurtafræðisrannsókna, en þá get eg eigi séð,
að hann eigi fremur að fellast bnrtu
en styrkurinn til Stefáns Stefánssonar.
Eg get eigi séð, að rneiri ástæða sé
til að veita styrk til rannsóknar á fóð
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ur- og beitijurtum, heldur en til jurtafræðisrannsókna þeirra, er Helgi Jónsson ráögerir. Rannsóknir á fóöur- og
beitijurtum geta varla komiö ad neinum praktiskum notum, eins og jarðræktinni er nú háttað hér á landi. Slikar rannsóknir geta því að eins komið
að notum, að sáð væri til fóðurjurta;
það mun eiga langt í land að sú breyt
ing komist á, svo langt, að fóðurrannsóknir þær, sem nú færu fram, mundu
verða orðnar á eftir timanum.
Að þvi er snertir 26. tl. í 13. gr. C.,
þá er eg ekki mótfallinn, að veitingin
til kapt. Ryders fyrir síöara áriö falli
burt.
Viðvikjandi vegabótafénu hafa komið fram ýmsar brtiil., þar á meðal ein
frá h. þm. Húnv. (B. S.) og öðrum h.
þm. um að verja skuli 10,000 kr. til
vegagerðar austanmegin Hrútafjarðar.
En við það er að athuga, að það er
enn ekki búið að ákveða, hvar vegurinn frá Hrútafjarðará yfir Hrútafjarðarháls á að liggja. Ef það verður ofan á, að
vegurinn verði lagður yfir Hrútatjarðarháls sunnanverðan, þar sem hann er
lægstur. þá er þvf fé kastað i sjóinn
sem varið er á svæðinu frá Hrútafjarðará að Þorvaldsstöðum. Eg vil ieggja
það til, að ekkert sé ákveðið í fjárlögunum um þessa vegagerð.
Hvað snertir brtill. við 12. gr. B. 4
frá h. þm. V. Sk. (Guðl. G.), þá tel eg
hana óþarfa. Eg tel það sjálfsagt, aö
á næsta fjárhagstímabili verði nokkuru
fé varið til vegabóta i Skaftafeilssýslum og þá sérstaklega á póstleiðinni um
Mýrdalinn frá Vik og að Steigarhálsi;
Það eina, sem gæti komið mér til að
vera raeðmæltum þessari brtill. er það,
að brtill. bindur fjárveitinguna því skilyrði, aö sýsluvegasjóður leggi 1000
kr. til verksins. En ef b. þm. V. Sk.
(Guðl. G.) vildi ábyrgjast, að þetta fé
yrði lagt til úr sýsluvegasjóði, þó ekk-
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ert stæði um það í fjárlögunum, þá
mundi hann að líkindum fá beiðni sinni
framgengt án þessarar brtill.
I sambandi við þessa brtill. vil eg
minnast á brtill. frá h. þm. Dal. (J. P.)
á þingsk. 345, ura að veita 5000 kr.
láu til vega- og brúargerða í Dalasýslu.
Eg er samþykkur h. framsm. (J. J.,
þm. Eyf.) um að þessi brtill. sé óþörf.
Dalasýsla getur fengið þetta lán, svo
framarlega sem peningar eru til, og
þess vegna er engin ástæða til að setja
þetta inn í fjárlögin. Það einasta, sem
hugsast getur að hafi vakað fyrir h.
þm., eru þessi góðu kjör fýrir láninu.
Með slfkurn kjörum mundi það annars ekki veitt.
Það er ekki vani að
veita lán til vegabóta um lengri
tima en 10—15 ár. En eg álft hvorki
rétt né skynsamlegt að binda sýsluvegaféð svo langan tíma, sem farið er fram
á í brtill. Mér finst því réttara fyrir
h. þm. að taka þessa brtill. aftur, en
að sýslan fái lán með venjulegura
kjörum.
Að því er snertir brtill. h. fjárlaganefndar við 13. gr. B. III. c. 4. og 5.,
sem snertir laun tfmakennara Bjarna
Jónssonar, þá vil eg trka þann fyrirvara, ad ef hann af einhverjura ástæðum fer frá skólanum á næsta fjárhagstlmabili, þá sé stjórninni heimilt að
brúka fullar 1800 kr. til tfraakenslu.
Mér þykir ekki ólikfegt, að bráðum
verði farið að veita stfpendium úr legati Hannesar Arnasonar, og þá hygg
eg að hann muni sækja um það.
Að því er snertir brtill. á þingsk.
335 frá h. 1. þm. Eyf. (Kl. ,).) og fleirum h. þm., sem fer fram á landssjóðsstyrk til þess að gefa út lagasafn handa
alþýðu, þá vii eg geta þess, að eg er
þeirri brtill. meðmæltur. Það lagasafn
sem til er, nær að eins til ársins 1886
og hafa sfðan komið út mörg lög og
önnur fallið úr gildi. Það er þvi fylli-
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lega þörf á, að samið sé og geflð út nýtt
befti.
Hvað snertir brtill. frá b. 1. þra. K,G. (Þ. Th.) á þingsk. 388 við 12. gr. B.
í frv., þá er eg þar samþ. h. framsm.
(J. J., þm. Eyf.), að sýslan færist mikið
f fang, að fara að leggja til 10,000 kr
til þessarar vegarlagningar. Það er
ekki vist, að til þess fengist lán úr
landasjóði. En það er varhugavert fyrir sýsluna að fara að leggja þennan
veg, þvi þó hún gæti fengið 10,000 kr.
styrk og legði sjálf til aðrar 10,000 kr.,
þá er hætt við
að vegurinn næði
að eins stutt suður fyrir Hafnaríjörð,
og að láta veginn enda þar er lítið
betra, heldur en ekki hefði verið byrjað á honum. í brtill. stendur, að veginn eigi að leggja frá Reykjavíkurlandi.
En þá keraur Hafnarfjörður, og vegur
f gegn um hann raundi gleypa mjög
raikið, jafnvel mörg þúsund kr., ef þar
ætti að gera góðan veg. Með þessu
raundi féð verða uppgengið, þegar komið væri dálitið suður fyrir Hvaleyri.
Guðlaugur Ouðmundsson: Eg á hér
eina brtill., sem eg vona, að korai
ekki raiklum óróa á stað. Það er hr.till. við 3. gr. 1. aths., að úr athugasemdinni sé feld hurtu ákvæðin um
verðlaun fyrir jarðabætur.
Eg vona,
að hún mæti ekki mótmælum, og eg
þarf 8vo væntanlega ekki að fjölyrða
um það. Það er ekki af þvi, að eg
álití að hið opinbera hafí ekki ástæðu
til að veita verðlaun fyrir jarðabætur
á þjéðjörðum, eins og til að efla húsabætur, heldur af þvi eg hygg, að það
ffe, sem hér er um að ræða, muni ekki
reynast fullnægjandi til húsabótanna,
hvað þá of mikið.
Þá er önnur brtill., sem eg hefí leyft
mér að koma t'rara með, við 12. gr. B.,
að þar bætist inn athugasemd viðvfkjaadi veginum flrá Vik í Mýrdal.
Eg
skal geta þess, að það er sérlega nauð-
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synlegt að bæta þennan vegkafla. Vegurinn er póstleið, og það heyrir þessvegna undir landssjóð að bæta hann.
Vegarstæðið er fremur slæmt, og siðan
að umferðin til kaupstaðarins tór að
vaxa að raun, heflr hann spilst svo, að
hann má he'ta ófær. Ymsir menn, og
einnig pósturinn, hafa hvað eftir annag kært yfir þessum vegi. En nokkur
þræta er um það, hvar veginn skuli
leggja; nú hafa tveir menn skoðað vegstæðið, og þeir eru báðir samdóraa um
hvar veginn skuli leggja, og eg hallast
að þeirra skoðun, og eg veit að hæstv.
lh., sem er kunnuguv á þessum stöðvum, mun hallast að hinu sama.
Það
hetir að vísu ekki verið gjörð áætlun
um kostnað við vegagjörð á þessum
kafla, ekki svo maður geti sagt með
nokkurri vissu bvað vegurinn rouni kosta,
en eg skal geta þess, að lengdin á
veginum er áætluð l1/* míla.
Af því
að hér er spursmál ura svo stóra upphæð, þá vildi eg hreyfa þessu máli í
háttv. deild. Eg var hræddur um, að
umboðsvaldið mundi ef til vill ekki
treysta sér til að leggja fram svq mikla
upphæð, sem þyrfti til að gjöra við
þennan veg, án heimildar löggjafarvaldsins. Nú er komin fram yfir-lýsing
hæstv. landshöfðingja, og er hún ra^r
fullnægjandi. Vitaskuld treysti eg mér
ekki til að ábyrgjast formlega, að sýslunefndin í V.-Skaftafellssýslu leggi til
1000 kr., en eg leyfi mér að lýsa því
yfir, að eg er ekki 1 neinurn vafa ura,
að hún geri það.
Hér er ekki um annað að tala, en
að binda nokkurn hluta af sýsluvega
gjöldunura um ákveðið árabil, en alls
ekki ura gjaldálögu á sýsluna.
Eftir
þvi, sem nú er komið fram trá háttv.
fjárlaganefnd og hæstv. landsh., þá sé
eg ekki ástæðu tii að halda fram br.till. minni, og lýsi'þvi yfir, að eg tek
hana aftur. Hún var aldrei ætluð til
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þess að taka fram fyrir hendurnar á
umböðsvaldÍDu, eins og mér heyrðist á
ræðu h. framsm., að hann hefði álitið,
og úr því eg hefi heyrt á ræðu hæstv.
landsh., að hann álítur á þessum stað
mjög mikla þörf á þessari vegagjörð,
þá get eg verið ánægður. Sú tillaga er
því tekin aftur.
Eg hefi í rauninni ekki neina sérstaka
ástæðu til að fara að minnast á hinar
aðrar breyt.till., sem hér hafa komið
fram. Það er till. á þingskj. 342, uro
styrk handa nafngreindum manni til að
fullkomna sig í hraðritun, sem eg vildi
mæla með, því eg hefi réynslu fyrir
þvi, að hann er þegar kominn það áleiðis, að likindi eru til, að styrkveitingin komi að notufn.
Eg vildi sörauleiðis mæla meðbreyt,till. um tígulsteinsverksmiðju, sérstaklega af þvi, að ef menn hér á landi
lærðu að brenna tigulstein, þá mundi
það geta orðið til þess, að útrýraa hinum óhentugu byggingaefnum, sera hingað til hafa verið notuð, og eg ætla að
það megi gjöra með litlum tilkostnaði,
ef ekki er að spyrja um að brenna f
stærri stíl; mér virðist því, að þingið
ætti ekki að horfa í að leggja nckkuð
fé til þessa, en mikið fé álít eg i rauninni ekki þurfa.
Pétur Jónsson'. Eg er neyddur til að
taka til máls af því hér liggja fr. br.till.,
sem nafn mitt stendur við.
Eg ætla
þá fyrst að minnast á breyt.till., sem
komin er frá landbúnaðarnetndinni.
Hún fer fram á að bæta 2000 kr. við
Búnaðarfélag íslands til kenslu í mjólkurmeðferð. — Eins og athugas. við veitinguna til Búnaðarfél. Isl. er núorðuð,
fær fél. ekkert af þeim 8000 kr., sem
veittar eru, nema það útvegi danskan
Mejerist o. s. frv. Mér finst styrkveitingin tii búnaðarfélagsins ekki mikils
virði ef hún er bundin þessu skilyrði.
Má auðvitað laga þetta með orðabreyt-
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ing eingöngu; en landbúnaðarn. þykir
upphæðin of lág, ef athugasemdin er
sett f samband við hana, og stingur
því upp á, að sérstök veiting sé til
mjólkurkenslunnar og atbugasemdin
færð þangað. Þetta hækkar veitinguna
til búnaðarfélagsins um 2000 kr. á ári.
Lanbúnaðarnefndin hefir kynt sér kringumstæður búnaðarfélagsins og verður
að álíta að fjárlaganefndin yfir höfuð
að tala sé heldur rög í fjárframlögum
Það hefir í fleiri ár
til þessa félags.
vakað fyrir mönnum að koma á búnaðarfélagi fyrir alt landið.
Menn hafa gert sér vonir um, að
slíkt félag gæti gert mikið gagn, eins
og sýnir sig raeðal annars á aðgerðum
undanfarandi þinga til þess að koma
félaginu á fót. Til þess að þessar vonir bregðist ekki, verður félagið þegar
á næsta fjárhagstímabili að sýna, að
það geti gert eitthvað sem munar um,
annars hneigjast menn frá þvi og vanrækja það. Fengi það sæmilegan styrk,
mundi það fyrir næsta þing vera búið
að sýna, hvort það hefði varið styrknum vel eða ekki, og svo framarlega
sera það hefði ekki varið honum vel,
þá hefði þingið ráð félagsins í hendi
sér. Eg fyrir mitt leyti álít því ekki
rétt að klípa svo af styrknum, að félagið geti ekki sýnt neina rögg af sér.
Eg skal að eins leyfa mér að benda
lauslega á fjárhagsáætlun félagsins. I
hlutfalli við Búnaðarfélag Suðuramtsins mun félaginu ekki veita af 5000
kr. á ári til þess að styrkja stærri
búnaðarfyrirtæki hér og hvar á landinu. Þá er og ætlast til að félagiðhafi
2 ráðunauta í þjónustu sinni, til þess
að leiðbeina i búnaði og örfa til búnaðarframfara. ánnar t. d. tæki sérstaklega að sér gróðrarrækt og þó sér í
lagi maturtarækt, þvi það er afar nauðsynlegt, ekki sizt þegar eins er erfitt
með verzlun og nú, að kenna mönnum
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að oota betur afurðir landsins. Hinn að búnaðarnefndin hefir ekki farið með
gæti gert mikid gagn út um land, með neinni frekju út í þessa fjárbeiðslu, og
þvi að safna skýrslum viðvikjandi bún- eg verð að vekja athygli hinnar háttv.
aðinum, leiðbeina búnaðarfélögum og deildar á því, að ef nokkur framkvæmd
uppörfa þau, lita eftir búnaðarskólun- á að vera i þessu búnaðarfélagi, þá raá
um og reyna að koma samræmi á þá, þingið ekki klipa alt of mikið við neglkynna sér búpeningsrækt og gefa leið- ur sér, jafnvel í byrjuninni, þvf það
beiningar I ýmsum greinum. Þetta kost- er meira til að spilla en spara fé. Þegar laun handa mönnum þessum og ferða- ar við lítum til þess hvað Norðmenn,
kostnað; og ef vel á að vera, þarf fé- sem þó eru langtum meiri sjávar- og
lagsstjórnin dálitið fé til ferðalaga. Til sigliugaþjóð hlutfallslega en við, leggja
þessa alls er áætlað 3000 kr., þá eru til landbúnaðar, þá nemur það hér um
nú hér komnar þær 8000 kr. á ári, bil 1 kr. á mann, en hjá okkur 70 aur.,
sem búnaðarnefndin fer fram á. Félagið eftir frumv. sem fyrir liggur, þegar alt
heflr auðvitað dálitlar tekjur, nefnilega er talið. Eg get þess vegna ekki séð
vexti af sjóði 1000 kr. og tillag frá að við nálgumst neitt óhóf, þó við förömtunum 1000 kr., en eg álít fullásett um fram á þessa fjárveitingu, og eg
hjá þvi, ef það á að gera gagn um vil geta þess, að það hefir bæði koraið
land alt. Skal eg fyrst nefna búnaðar- fram f blöðuuum og á þingmálafundum,
ritið. Það þarf búnaðarfélagið að styrkja að menn ætlast til þess sérstaklega nú,
eða gefa út, og þarf til þess um 500 að þingið hafi vakandi auga á landbúnkr. eða meira. í öðru lagi: eigi kensla aðinum.
Eg hefi skrifað nafn mitt á fleiri br,i mjólkurmeðferð að fara fram, eins og
gert er ráð fyrir, þá verður félagið að till., þó eg ekki sé með þeim öllum,
styrkja til þess, einnig af eigin efnum. þvi eins og menn vita, er það algild
í 3. lagi, er það einnig min skoðun, að regla, að lána nafn sitt tii þess að
félagið eigi að útvega verkfæri fyrir breyt.till. geti komist að við 3. umr.
menn, t. d. skilvindur, strokka, kerrur, Eg þarf því ekki að fara mörgum orðjarðyrkjutól o. s. frv. Heflr Búnaðar- um um þær sumar. Viðvikjandi breyt,félag Suðuramtsins gert það áður, þó till. á þingskj. 317 skalegaðeins geta
þess, að eg er samdóma h. framsm. (J.
i sm&um stil hafi verið.
Búnaðarfélagið yrði þá eins og pönt- J., 2. þm. Eyf.) f þvl, að það er ekki
unarfélag fyrir land alt, að því er þessi heppilegt að setja þess konar skilyrði
verkfæri snertir. Fengjust þau þá ó- viðvíkjandi þjóðvegafé, heldur láta sitja
dýrari og öruggari, með þvi félagið við bendingar í umræðum og nefndarværi stærstur kaupandi, og eg tala ekki áliti um það, hvaða vegakaflar þurfi
um, ef það gæti sjálft veitt afslátt. Þá að sitja fyrir; állt eg nóg að landsstjórnÞað er
er einnig kostnaður við að halda bún- -in ein geri svo út um það.
aðarþing, sem liklega verður haldið 1901. hreint ekki laust við, að mér hafi fundMenn þurfaiþvl þingi að getagefiðsér ist mitt kjördæmi verða nokkuð útundtlma tilað ráða þar ráðum sfnum, og þurfa an, hvað umbætur á þjóðvegi snertir,
því sérstakan timatil þess, liklega á und- og hefi eg samt ekki viljað koma fram
an alþingi. Loks þarf að hafa skrifstofu með neinar tillögur til athugasemda á
og skrifara 1 Reykjavik, og eykur það fjárlögunum því viðvlkjandi. Eg skal
kostnaðinn. Eg vona að h. deild sjái, samt játa það, að athugasemdin á þingAlþ.tíð B. 1899.
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skj. 317, sem fer fram á fé til vegagjörðar austanmegin Hrútafjarðar, hefir
að því leyti við góð rök að styðjast.
Eg þekki veginn og mér er kunnugt
um, að þar er þörf á betri vegi.
Þá eru breyt.till. á þingskj. 343, sem
eg liklega verð að mæla með, af því
eg stend þar fyrstur á blaði, og eg veit
það, að þeir, sem standa þar með mér,
muni ekki fylgja mér gegn um þykt
og þunt. Eg skal líka taka það fram,
að eg fer ekki frara á að fella þessa
liði, af því eg álíti þá alla ónauðsynlega i sjálfu sér, heldur met eg þá i
samanburði við ýmislegt annað, sem
hefir hér verið felt, og maður er efnanna vegna neyddur til að fella. Verð
eg að biðja menn að taka það ekki illa
upp fyrir mér, þó eg hafi komið fram
með þær tillögur.
Eg vildi þá í fyrsta lagi minnast á
styrk til sjúkrahússbyggingar á Patreksfirði. Eg talaði um spitalana við
2. umræðu og þykir nægja að vitna til
þess, sem eg sagði þá.
Eg vil halda
fast við að styrkja þá spitala, 3em nú
eru komnir á stofn hjá okkur, en þegar við ekki getum styrkt þá nægilega,
þá álít eg ekki rétt að dreifa sér við
enn fieiri spítala. Eg skal lika meðal
annars minna á, að deildin hefir felt
fjárveitingu til spítalans á Akureyri,og
þegar litið er til þess, hvað hann er
nauðsynlegur og til fyrirmyndar, eftir
þvi sem smáspitalar geta verið, þá álit
eg ekki að þesai spitali eigi að fá styrk
af landsfé.
Þá vil eg minnast á styrkinn til að
bæta innsiglingu og skipalagi á Stokkseyri. Eg álit auðvitað þörf á að gera
höfn þar eystra, ef hægt væri, en mér
heyrðist það koma fram við 2. umr., að
það mundi til litils gagns að fara að
veita svona lítið fé til þess. Ef eg væri
viss um að þessi styrkur gæti orðið til
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verulegs gagns, þá er fjarri þvi að eg
mundi vera á móti honum.
Þá kemur breyt.till min um að fella
styrkinn til Jóns Jónssonar sagnfræðings. Eg vil láta fella þann lið af svipaðri ástæðu og h. þm. Vestm. (V. G.)
tók fram um annan lið á ijárlögunum
og um annan mann, sem eg álit eins
mikla þörf á að styrkja.
Eg var þar
á sama máli og hann, að þegar um
hæfileikaraann að er ræða, sem hefir
reynst raiður trausti manns en búist
var við, þá er rétt að kannast við það
og haga atkvæði sínu eftir þvi. Eg álit
það ekki rétt að styrkja mann, sem það
opinbsra ekki getur borið fult traust
til, og í þessu tilfelli álit eg að svo
standi á. Eg vona að menn taki þetta
ekki sem hleypidóma.
Þá er 4. liðurinn um það að lækka
styrkinn til Good-Templarfélagsins lítið
eitt. Eg fer alls eigi fram á þessa
lækkun af þvi að eg unni ekki GoodTemplarfélaginu alls góðs, heldur af
því að mér þótti sanngjarnara að bindindisstyrknum sé skift á milli þeirra
félaga hér i landi, sem vinna að hinu
sama og stefna að hinu sama marki.
Eg vona að Good-Templarfélagið sé
ekki á móti þvi, þótt hitt bindindisfélagið,
hin norðlenzka bindindissaraeining, fái
ogofurlítinn styrk til stuðnings starfi sfnu,
þvi að þótt bindindisfélagasameiningin
1 Norðurlandi sé i smærri stil en GoodTemplarfélagið, þá hefir hún unnið
verk sitt vel og sleitulaust, sérstaklega
skal eg minna á störf höfuðsmannsins
i félaginu, síra Magnúsar Jónssonar i
Laufási, sem er viðurkendur einn hinn
helzti bindindisfrömuður hér á landi. Mér
finst, þegar á alt er litið, að það sé
hæfilegt að bindindisfélagið norðlenzka
fái 200 kr. á móts við 800 kr. til GoodTemplarfélagsins. Skal eg svo ekki
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fjölyrða um þetta, en óska bindindis- hebresku. Min fasta skoðun er sú, að
málinu heilla og hamingju.
hin bezta þýðing, sem vér getum fengÞá er að minnast á brtill. um styrk- ið á bibliunni, muni ekki geta verið
inn til Ryders sjóforingja til skógrækt- bygð á hebreskukunnáttu þýðandans,
ar hér á landi. Eg er fyrir mitt leyti heldur á þvi, að vér notum hinar beztu
ekki á móti þvi, að þingið sinni þessu þýðingar biblíunnar á norðurálfumál
máli. Eg hefi heyrt, að hæstv. lh. tek- og leggjum þær til grundvallar fyrir
ur allvel undir tillöguna að styrkurinn þýðingu vorri. Eg er að visu ekki
sé látinn falla niður síðara árið, og eg fróður eða fær um þetta mál, en mér
vona að þingið gjöri sér enga vansæmd hefir þó ekki skilist betur, af þvi, sem
með þvf, en finst hófiega i farið að fróðir menn haía sagt um það, en að
veittar séu 1000 kr. annað árið.
það muni þurfa heilt æfistarf til þess
Vér leggjum og til að feld sé í burtu að koraast svo vel inn í fornu málin,
borgunin til Jóns Sveinssonar fyrir grisku og hebresku, að nokkur von
teikning stýrimannaskólans. Mér er sé til að þýðari bibliu vorrar komist að
alveg óljóst, að teikning þessi hafi ver- eins tastri niðurstöðu, hvað þá fastari,
ið gjörð fyrir tilstilli fjárlaganefndarinn- en allir þeir ágætismenn, sem unnið
ar á siðasta þingi eða nokkurs annars, hafa að bibliuþýðingum höfuðmentaþjóðsem vald hafði til að láta búa hana til anna. Mér finst líka, að ætti einhver
fyrir landsfé. Af þessu er eg á móti að veita styrk þennan, þá stæði það
fjárveitingunni, en ekki af þvi að mér bibliufélaginu næst. Eg tek það upp
finnist ekki, að hann hefði átt að fá aftur, að af þessum ástæðum er eg á
verkið borgað, ef hann hefði verið beð- móti styrkveitingunni, en ekki af þvf
inn að vinna það. Að öðru leyti verð að eg sé móthverfur endurskoðun
eg að taka það fram, að eg tel það biblíuþýðingar vorrar og umbótum hennóheppilegt, að ekki var tekið meira til- ar.
lit til hans við bygging stýrimannaLoks höfum vér farið fram á að fella
skólans en raun varð á.
burt 5000 kr. lánið til tigulsteins- og þakEg mun ekki gjöra það að miklu hellugjörðar. Mérfinst lán þetta þýðingarkappsmáli, hvort leikfélag Reykjavik- litið og megi þvi missa sig. Eg hefi
ur tær styrk þann, sem þvi er ánafn- ekki- trú á þvi, að múrsteinsgjörð muni
aður nú, en þó finst mér að Reykja- fá hér mikla þýðingu, og geti fyrirvikurbæ standi næst að styrkja það, tækið ekki borgað sig styrklaust, þá
ef það þarf styrks við, þvi aðallega held eg að ekki sé svo mikið í það
ætti það að verða til gagns og sóma varið, að ástæða sé til að styrkja það
fyrir hann. Og félaginu engin van- af landsfé.
Þórður Thoroddsen'. Það eru að eins
sæmd, þó það deyi úr þingsögunni á
tvær brtill., sem eg ætlaði að minnast
samt öðru góðu og gagnlegu.
Um styrkinn til Haraldar Níelssonar á, brtill. á þgskj. 338 og 339.
Mér þykir það leitt, að bæði hæstv.
hefi eg það að segja, að eg er alls eigi
óvinveittur þessum manni eða þvi starfi lh. og h. fjárlaganefnd skuli leggja á
hans að þýða ritninguna á betri ís- móti þvi að Gullbringu og Rjósarsýslu
lenzku. En eg hefi ekki trú á þvi, að sé veittur styrkur sá, sem farið er fram
það sé gagn fyrir oss að styrkja þenn- á, og það er dálitið undarlegt, að hæstv.
an mann eða annan til þess að læra lh. þykist hafa betur vit á hvað Gull36*
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bringu og Kjósarsýsla sé fær um að
takast á hendur en bæði sýslunefnd og
amtsráð. Sýslunefndin hefir samþykt
að sýslan tæki 10000 kr. lán og amtsráðið hefir að sinu leyti fallist á það.
Það getur verið, að Gullbringu og
Kjósarsýsla sé svo illa séð hjá hæstv.
lh., að hiin fái ekki lán af féþvf, sem
hann á yfir að ráða; en þótt hann geti
lokað landssjóði fyrir henni, þá er þó
hamingjunni svo fyrir að þakka, að
hann hefir ekki lykilinn að öllum heimsins auðæfum, og því ekki loku fyrir
skotið, að sýslan geti fengið lán annarsstaðar.
Eg get annars ekki orða bundist um
framkomu þingsins við Gullbringu og
Kjósarsýslu. Það liggur ekki einungis
fyrir því beiðni um lán þetta, heldur
og um styrk vegna hallæris. Sú beiðni
fann ekki náð hjá h. fjárln. og eg sá
mér ekki fært að halda henni til streitu,
en taldi lfklegl, að betur gengi að fá
þessu framgengt, að útvega hinum
nauðstöddu sýslubúum atvinnu, og fá
þannig nokkurt fé inn f sýsluna til
þess að bæta úr bráðustu þörfinni.
Undirtektir þingsins eru þvf kynlegri,
sem svo má heita, að það hafi ofurselt
hérað þetta bofnvörpuveiðurum, sem
eyðileggja þar alla fiskiveiði og alla
fiskiveiðavon, og fyrir þetta hefir þingið aflað oflQár f landssjóð. En þegar
sýslan er komín á vonarvöl fyrir þessar aðgjörðir, þá neitar þingið að láta
einn eyri af hendi við hana af fé þessu,
og það neitar henni líka um fjárstyrk
til að vinna þarfaverk fyrir sýslufélagið og marga út f frá, verk, sem veita
mundi atvinnu mörgum þurfandi sýslubúum. Eg veit ekki betur en að það
sé venja f öðrum siðuðum rfkjum, þegar eitthvert hérað er í nauðum statt,
að rétta þvi þá hjálparhönd af rikisins hálfu, og eg veitt ekki til hvers
vér erum að safna fé í viðlagasjóð, ef
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ekki má grfpa til þess, til þess aö
hlaupa undir bagga með landsmönnum,
þegar í nauðir rekur.
Það klingdi
líka við á fyrstu árunum eftir að vér
fengum fjárforræði, að nú þyrfti að
safna i viðlagasjóð, bæði til þess að
fylla upp f skarðið, þegar bráðabyrgðatillagið frá Dönum tæki að þverra, og
lfka til þess að eiga fé á reiðum höndum til að hjálpa landsmönnum, ef óhöpp eða hallæri bæri að höndum.
Eg tel það vfst, að ef ekki hefði
komið rífleg hjálp frá útlöndum um
árið, þegar jarðskjálftarnir gengu,
þá mundi landssjóði hafa verið .talið
skylt að hjálpa þeim, sem fyrir tjóninu
urðu. Eg segi þetta engan veginn til
að telja slfka hjálp eftir, heldur aðeins
til samanburðar, þvf að það er óhætt
að segja, að langvarandi fiskileysi bakar sjávarsveitunum engu minna tjón
en jarðskjálftarnir um árið sveitunum,
sem þeir gengu yfir. Eg skil enn eigi
i þvf, að þingið veiti ekki þennan Htilfjörlega styrk, og hjálpi með því til að halda
lffinu i sýslubúum, þangað til útséð er
um, hvort úr fiskileysinu muni rætast
eða ekki.
Hæstv. lh. þótti f öðru orðinu fjárveitiug þessi of mikil, en f öðru orðinu
aftnr of Iftil.
Eg skyldi vera með
hæstv. lh. f þvl, ef hann vildi hækka
fjárveiting þessa upp f 100000 kr., þótt
eg að vfsu áliti það ekki að Öllu leyti
heppilegt fyrir héraðið.
Hæstv. lh. kvað þessar 10000 kr.
ekki mundu hrökkva mikið meira en
til þess að leggja veginn gegn um
Hafnarfjörð. Ef hann hefði kynt sér
málsskjölin, sem hér liggja á lestrarsalnum, þá mundi hann hafa séð, að
það var ekki meining sýslunefndarinnar, að vegagjörðin byrjaði í Hafnarfirði heldur einhversstaðar íyrir sunnan Hvaleyri, svo að þeir hreppar, sem
nauðulegast eru staddir, ættu sera hæg-
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ast með að ná í vegavinnuna. Það væri
líka óráð egt að byrja með ekki meira
fé á vegagjörðinni í sjálfum Hafnarfirði,
hann mundi gleypa það mest alt upp,
að minsta kosti væri vegurinn lagður
með sjó frara, fyrir framan húsin, en
það er vafasamt, hvort það er réttast
að leggja veginn þar.
Eg er viss um að þessi fjárveiting
gæti komið að miklum notum, þvf að
8vo hagar til að vinna má að vegagjörðinni á þeim tímum, þegar Iftið er
um aðra vinnu, á haustin og á vetrin;
vegurinn liggur svo viða gegnum hraun
og þarf að púkkleggja hann, en að því
má oft vinna á vetrum.
Þá er að minnast litið eitt á styrkveitinguna til þess að koma upp tfgulsteinsgjörð. H. frsm. (J. J., þm. Eyf.)
hefði það mest á raóti henni, að fyrirtæki þetta mundi ekki borga sig, og
þvi væri ekki vert að styrkja það, en
við 2. umr. klingdi sú bjalla, að það
mundi borga sig svo vel, að ekki væri
þörf á að styrkja það. Það er skrftið,
þegar svona gagnstæðar röksemdir eru
færðar gegn máli af hinni sörau nefnd.
Það bendir á, að hin h. nefnd hafi ekki
gjört sér málið vel ljóst. H. ftsm. (J.
J.) sagði, að hér mundi ekki verða
teljandi markaður fyrir tígulstein, ef
raiða mætti við það, hvað nú væri flutt
til landsins af honum. Þetta bendir á,
að h. frem (J. J.) hafi ekki skilið hvað
hér liggur á bak við; ekki gætt þess,
að það á að koraa raönnum upp á að
nota meir tigulstein en hingað til, raeð
því að veita þeim ókeypis kenslu í
tigulsteinsgjörð; og sé það talið nauð
synlegt, að menn lærðu alment að nota
þetta byggingarefni — og eg vil ætla
aö svo verði að álftast — þá er óliklegt að mönnum þyki ofmikið lagt f
sölurnar, þótt landssjóður leggi fram
2500 kr.
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Eg skal benda á hvað mikið gagn.
þetta geti gjört, ef svo færi, að þakhella útrýradi að raestu leyti þakjárninu, að eftir verzlunarskýrslunum 1897
var flutt hingað til lands þakjárn fyrir
101000 kr. Nú mætti búast við, að
þakhellan yrði mörg þúsund krónum
ódýrari, og það sem mest er í varið,
peningarnir fyrir hana færu ekki út úr
landinu, heldur fengju margir fé og atvinnu við þakhellugjörðina. Árið 1897
var fiuttur hingað tígulsteinn fyrir
13000 kr., og er þó ótalið það, sem
múrarar pöntuðu sjálfir, það sést ekki
i skýrslunum.
Það sést þvf, að það er ekki svo Iftill múrsteinn, sem er brúkaður nú f
landinu, og mundi þó sjálfsagt stórum
aukast, ef hann væri brendur f landinu
sjálfu, og margur bóndinn mundi spara
sér ekki svo lftið f'é, ef að hann gæti
brent sjálfur steinana i skorsteina sfna
og til fleiri heimilisbrúkunar.
Eg skil ekki f öðru en að fyrirtæki
þefta ætti að geta orðið til raikilla
hagsmuna fyrir landið.
Skal eg svo ekki tefja timann með
þvi að tala um hinar breyt.till., sem
nafn mitt stendur við, enda munu aðrir
verða til að tala um þær.
Tryggvi Gunnarsson: Háttv. frarasm.
(J. J , 2. þm. Eyf) þóttist ekki skilja
f nvaða tilgangi að breyt till. um tillagið
til landsíma lagningarinnar væri fram
komin, og skal eg því skýra honum
frá þvf, að tilgangurinn með hana er
sá, að eg og þeir aðrir, sem hafa skrifað nafn sitt á hana, viljum að tiltekin
sé einhver viss upphæð, sem landið á
að leggja til, til þess að koma á ríts’ma
á milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur,
þvf að ef einhverja mjög mikla upphæð þyrfti að leggja fram af landsins
hálfu til að koma þessu á, þá gjöri eg
ráð fyrir, að ýmsir þeir, sem þó annars

571

Fjárlög 1900—1901.

vilja fá sfmann yflr land, mundu hika
sér við að gefa atkvæði sitt með því
1 þetta skifti.
Mér þykir athugasemd stjórnarinnar
um það, hvað vér eigum að leggja fram
alt i alt, vera of óákveðin, til þess að
ráðlegt sé að ganga að henni óbreyttri;
af þessum ástæðum förum vér fram á,
að seinni hluta athugasemdar stjórnar
innar sé breytt þannig, að hún verði
ákveðnari.
Eins og athugasemdin er
orðuð i stjórnarfrumvarpinu, lftur út
fyrir, að þær 75 þúsund krónur, sem
þar er farið fram á að veitt sé, sé að
eins byrjun til annars meira fjárframlags, og að vér megum eiga von á
hærri kröfura síðar. En í breyt.till.
vorri er það glögt tekið fram, að þingið vilji vinna til að leggja sæsimann á
land á Austfjörðum og veita 60,000 kr.
til þess að fá landsimann samhliða sæsimanum, og það þrátt fyrir það, þótt
Sunnlendingar og sjálfsagt margir Vestfirðingar mundu fremur kjósa, að sæsiminn væri lagður upp til Suðurlandsins.
Þetta er gjört til þess að miöla málura,
að vér viljum ganga inn á, að sæsíminn sé lagður á land á Austfjörðum,
og svo landsfmi þaðan hingað til Suðurlands, þó því að eins, að það verði ekki
of dýrt fyrir landið.
Um sjálfa upphæðina er mér ekki
mikið kappsmál, eg gjöri ekki svo mikið úr þvi, hvort hún er tiltekin 56,000
kr., 60,000 kr. eða 75,000 kr.
Aðalatriðið fyrir mér er, að hún sé ákveðin,
svo að vér bindum oss ekki byrðar á
herðar, sem vér ekki erum færir um
að risa undir.
Vér höfum lagt til, að
60,000 krón. yröu lagðar til landsimalagningarinnar, af þvi að stjórnin hafði
áætlað, að 56,000 kr. mundu nægja í
viðbót við þær 300,000 krónur, sem að
ritsimafélagið norræna býður fram, og
sem h. þm. Vestm. (V. G.) telur muni
þó vera of hátt áætlað; en til að vera
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þó vissari, og til að sýna fram á, að
það er ekki af sveita-pólitik eða til þess
að eyðileggja málið, að vér viljum breyta
athugasemd stjórnarinnar, þá hefi eg
komið meö breyt.till. við mína breyt.till.,
þannig, að upphæðin til landsímalagningarinnar verði hækkuð upp í 75,000
krónur. Eg skil ekki i, að menn hafi
þá á móti að greiða atkvæði með þessu,
því að þetta er sama upphæðin, sem
stjórnin fer fram á, og hærri upphæð,
en háttv. þingm. Vestm. (V. G.j telur
þurfa.
Hvað snertir breyt.till. á þingskj. 343
um að nema burt styikinn til að gjöra
við Stokkseyrarhöfn, þá er eg á móti
henni, bæði af þvi, að eg álit að hér
sé um nauðsynjamál að ræða, og af því,
að það er mikið áhugamál kjósenda
rainna, og sem kom frara á þingmálafundi Árne8inga.
Eins og kunnugt er, þá er öll suðausturströnd landsins hafnlaus að heita
má.
Eyrarbakkahöfn hefir að vísu
verið notuð um langan tima, þótt slæm
sé. Stokkseyrarhöfn er nýlega byrjað
að nota; eins og nú stendur getur hún
varla heitið höfn, en raikil likindi eru
til þess, að svo megi bæta við hana
með ekki ókleifum kostnaði, að hún
yrði brúkleg höfn. Eg hefi fengið kort
yfir höfnina, þótt ófullkomið sé, og sést
af þvi, að innsiglingin er mjög mjó
renna og krókótt eða likt og gjá, sem
skerst gegnum kletta upp að landinu,
og ganga sumstaðar klettasniddur inn
i rennu þessa, og gjöra innsiglinguna
miklu torveldari, og mundi skipaleiðin
stórum batna, ef hægt væri að sprengja
burt kletta-nibbur þessar; en að svo
stöddu er ekki gott að segja um, hvað
auðvelt það er, og hvað það mundi
kosta, af þvi að verkfræðingur landsins hefir ekki fengist til að rannsaka
þetta fremur en flest annað, sem hann
ætti að gjöra.
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Það koma hér fram sömu vandræðin
sem oft áður, t. d. með Bessastaðatjörn
fyrir skipalægi á siðasta þingi, og nú
brú á Sogið, af þvi að ekki er hægt
að fá álit verkfræðingsins til eins eða
neins.
Erlindur Zakariasson hefir aftur á
móti rannsakað höfnina, og hann álitur
verkið vel kljúfandi.
Auk þess er nokkur trygging fólgin
i skilyrði þvi, sem fjárveitingin er
bundin, sera sé að hlutaðeigandi menn
og sveitir verða að leggja frá sér jafnmikið fé og landssjóöur veitir. Þetta
gjörir þá verkun, að varla mun hætt
við að lagt verði út f verkið, fyrr en
all-mikil vissa er fengin fyrir þvi, að
talsverðar bætur á höfninni sé hægt að
gjöra fyrir þær 10,000 kr., sem þá verða
fyrir hendi.
Eaupmaður, sem rekur verzlun á
Stokkseyri og hér i Reykjavík, hefir
lofað talsverðu fé til fyrirtækisins sé
það gjört nú, og gæti það því verið
mikill skaði að íresta framkvæmd þess
nú, þvi að lfklegt er, að hann dragi
sig þá til baka.
Það væri ýmislegt fleira, sem eg
vildi minnast á, en eg vil þó láta það
vera, tU þess að tefja ekki tímann. —
Þó vil eg mikillega mæla með að tillaga hæstv. landsh., um að hækka launin handa yfirhjúkrunarkonunni við
holdsveikraspítalann, sé samþykt.
Verði hún nefnilega ekki samþykt, þá
leiðir af þvf, að þá verður nauðugur
einn kostur, að skrifa dr. Beyer um
málið, og mun þá svo fara, að hann
verður að borga henni hinar umræddu
100 kr. úr sínum eigin vasa, og mundu
flestir telja það vansæmd fyrir landið,
og illa launuð öll hans fyrirhöfn, að
annast um samskotin og byggingu spf
talans, sem að hann hefir alls ekkert
reiknað sér fyrir.
Klemens Jónsson: Það eru að eins
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tvær tillögur, sem eg hefi hér að flytja,
og standa þær báðar á þingskjali 335.
Hin fyrri fer fram á það, að veita alt
að 400 kr. f. á. til að gefa út 4. bindi
af Lagasafni fyrir alþýðu, 20 kr. fyrir
örkina. Mér er óhætt að fullyrða, að
verk þetta ber nafn sitt með rentu, og
að það hefir áður náð tilgangi sínum,
að vera við alþýðu-hæfi, þvi var viða
vel fagnað og tiltölulega vel keypt. —
Eins og menn vita eru þrjú bindi þegar komin út, en 3. bindið kom út 1886,
— það er svo langt siðan. Nú hafa
á þessu tímabili einmitt komið mjög
mörg merkileg lög, sum þeirra ein hin
allra merkilegustu, en þau eru alþýðu
að mestu ókunn. Ravnar hafa lög þessi
verið prentuð i Stjórnartíðindunum, en
það er bæði, að Stjórnartiðindin eru til
mjög óviða, og að þeim er illa haldið
saman, þar sem þau eru að fá, eins og
t. d. hjá hreppsnefndum.
Af þessum ástæðum á alþýða manna
erfitt og enda með öllu ómögulegt með
að kynna sér lögin.
Eg skal telja upp nokkur hinna helztu
laga, er komist hafa á siðan 1886. —
Það eru: Lög um veð, um aðför, um
sveitastyrk og fúlgu, um þurrabúðarmenn, um iðnaðarnám, auka-tekjulög,
gjaldþrotalög, vegalög, lög um hagfræðisskýrslur, lög um vörn gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma o. s. frv. —
Allur þorri alþýðu þekkir ekki þessi
lög, sera þó er henni alveg nauðsynlegt,
og það ei aðallega komið af því, að
ekki er til neitt handhægt lagasafn.
Eg hefi leyft mér að orða þessa tillögu mina eins og hún var orðuð á þingi
1885, þá er styrkur var veittur til að
gefa út hin útkomnu bindi, með þeirri
einu breytingu, að í stað landshöfðingja
Magnúsar Stephensen komi landritari
Jón Magnússon, þvi hann er kominn i
stað landshöfðingja.
Það, sem aðallega gerir styrk þennan
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óhjákvæmilegan, ef lagasafnið á að
halda áfram, er, að búast má við, að
það aldrei seljist svo, að það svari
kostnaði með því lága verði, semáþað
hefir verið sett, til þess að alþýða gæti
eignast það, og að það er ómögúlegt
að fá menn til að gefa það út, nema
með styrk.
Eg þykist eiga vissa von á þvi, að
hin háttv. deild verði styrkveitingunni
meðmælt, þó hin háttv. fjáriaganefnd
hafi eigi tekið hana til greina; það
hefir reynzt svo með önnur og jafnvel
hin helztu mál nú, að hin háttv. deild
hefir ekki getað orðið nefndinni samdóma né fallist á tillögur hennar.
Eg vil að eins taka það fram, að
auk laga þeirra, sem að sjálfsögðu
verða tekin i safnið, muni einnig teknir
hinir merkilegustu úrskurðir, skipulagsskrár fyrir sjóði o. fl. frá þessu sama
timabili, og að það verði lögð enda
meiri áherzla einmitt á þetta, en að
undanförnu.
Hvað raennina snertir, sem að þessu
ætla að vinna, imynda eg mér, að þeir
séu háttv. þingm. nægilega kunnir til
þess, að treysta þeim fullkomlega; það
eru menn, sem engra meðmæla þarfnast. — Ætla eg svo ekki að orðlengja
meira um þessa breyt.till., en snúa mér
að hinni tillögunni, sem eg hefi gjört i
sambandi við þessa.
í tillögu þeirri hefi eg Ieyft mér að
íara fram á, að amtmanni Páli Briem
yrðu veittar 20 kr. fyrir örkina til að
gefa út timaritið »Lögfræðing«, 200 kr.
hvort árið. Hann hefir nú í 3 ár gefið
út timarit þetta, styrklaust og aðstoðarlaust, og sjálfur fer hann ekki fram á
þennan styrk nú, urasóknin er frá mér.
Eg átti tal við hann, áður en eg fór til
þings, og þá sagði eg honum, að eg
ætlaði að gjöra þetta; hann gaf mér
þá heiroild til þess, og sagðist skoða
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það sem viðurkenningar-vott frá þingsins hálfu fyrir þetta starf sitt, ef að
honum væri veittur styrkur til prentunar.
Eins og eg drap á áðan, hefir Páll amtmaður nálega einn ritað i tímarit þetta,
og gefið það út með mikilli fyrirhöfn,
án þess á hinn bóginn að bera mikið
úr býtum, þvi sjálfur mun hann hafa
borið lítið úr býturafyrir starf sitt;
hann hefir í því sem öðru sýnt hinn
mesta dugnað, og hinni háttv. deiid er
jafn-kunnugt um það og mér, að þessi
maður er einn hinn eljusamasti embættismaður landsins.
Það er von mín, að hin háttv. deild,
sem hefir samþykt lög um stofnun lagaskóla, og með þvi hefir sýnt sig eindregið með, að lögfræðiskensla komist
á í landinu, vilji hlynna að fyrsta visinum til þessa með því að styrkja hið
fyrsta lögfræðislega tímarit, sem að
minsta kosti nú um langan aldur hefir
verið gefið út á Isiandi.
Eg treysti því, að hin háttv. deild
verði tillögu minni hlynt, en verði
annað uppi á teningnum, þá ætla eg
fyrir fram að lýsa yfir því, að tillaga
þessi verður eigi borin upp i neinni
annari mynd af minni hálfu, hvorki í
þessari deild eða efri deild, ef að hún
fellur nú hér.
Eg hefi ekki aðrar breyt.till., sem eg
er flutningsmaður að.
Þórður Guðmundsson:
Mitt nafn
stendur bvergi fyrst á blaði á breyt,till. þeim, sem fram eru komnar, • og
hefi eg þvi enga sérstaka ástæðu til
að rainnast á neina þeirra, en það er
ein breyt.till., sem eg vildi vekja raáls
á, það er breyt.till. á þgskj. 343. við
12. gr. C. 3, um að styrkurinn til að
bæta innsigling og skipalægi á Stokkseyri falli burt. Flutnm. tók fram í ræðu
sinni, að ekki væri nein rök né sann-
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anir færðar fyrir því, að verkið, sem
ætti að vinna fyrir þetta fé, yrði að
tilætluðum notum. Það er nú hægra
sagt en gjört, að færa sannanir fyrir
góðum árangri af verki, sem enn er óunnið. Eg er nú þessu máli nokkuð kunnugur, og hlyntur þvi, að styrkurinn fáist og
þess vegna skal eg gefa þær upplýsingar,
sem eg get í té látið. Hér er uppdráttur, að visu ekki allskostar góður, en
þó brúklegur til stuðnings, og á honum
sést, að innsiglingin er allgóð utast i
sundinu, en þegar innar kemur, er
þröngur ós á milli, sem er svo grunnur, að hann er 4—5 fet við hálffallinn
sjó i smástreymi, og þá er hann ekki
skipura fær. Nú er það áformið að
sprengja klettana úr þessum ós, og sker
nokkur, sem þvi miður eru á báðum
skipalegunum til þreugsla. Hér er ó.
mögulegt að leggja, þó ekki sé nema
smáskipi, án þess að það sé bundið
með festum, svlnbundið, og þá er ætið
sú hættan, að það slitni upp, ef stórviðri gjörir; siðan farið var að leggja
skipunum við hið svo kallaða >svirvil«,
hefir ekkert skip strandað á Eyrarbakka, en það þarf að rýmka skipalægið á Stokkseyri, til þess að skipin
geti snúist kringum »svirvilið«, og það
hlýtur að vera hægt. Það hefir verið
sagt, að Eyrarbakkahöfn væri góð fyrir gufuskip, en hún er i sjálfu slæm,
og það er dýrt fýrir alla verzlunareigendur að leggja skipum sinum þar við
feBtar. Lefolii á festarnar, en það hef.
ir reynst öllum kaupmönnum svo dýrt
að nota þær, að þeir hafa hætt að
verzla þar og farið þaðan. Sú höfn
getur þess vegna ekki komið að notum
eins og hún er. En verði nú hinum
væntanlega styrk varið á þann hátt,
sem eg hefi lýst, hefi eg fulla von um,
að það komi að tilætluðum notum, einkum þegar það er bundið þessu skilyrði,
Alþ.tið. B. 1899.
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að annarsstaðar frá fáist jafnmikil upphæð. Vér verðum að bera það traust
til þeirra manna, sem leggja fram hinn
helminginn af fénu á móts við landssjóð, að þeir gjöri það þvf að eins, að
þeir sjái það verða að notum, því annars munu þeir naumast veita peninga
til þess.
Það er nýmæli, sem komið er fram
á þgskj. 335, styrkurinn til að gefa út
4. bindi lagasafnsins.
Eg álit þetta
mjög þarft, og er eindregið með því.
Eg fer ekki út i það, að segja álit
mitt um hinar aðrar breyt.till.; eg mun
sýna það með atkvæði mínu sfðar.
Bjðrn Sigfússon'. Mér brást illa sú
von min, að breyt.till. á þgskj. 317
fengi eindregin meðmæli fjárlaganefndarinnar. Eg vonaði það af þvi, að þar
er ekki farið fram á annað en það, sem
nefndin sjálf hélt fram i álitsskjali sinu
1897 að gjöra skyldi, og kemur mér
þetta þvi kynlegar fyrir, sem að f
nefndinni sitja 4 hinir sömu menn og þá.
Það getur verið, að nefndin vilji ekki
fallast á þetta af þvi, að hún vill ekki
setja ákveðnar tillögur inn i fjárlagafrumv. sjálft um, hvernig þjóðvegafénu
skuli varið, svo landsstjórnin hafi óbundnari hendur, en þetta var þó gjört
með flutningabrautina úr Eyjafirði 1897.
Eg veit þó, að nefndin er mér samdóma um, að ekki ætti að draga lengur að leggja þann vegKafla meðfram
Hrútafirði að austan, sem er verstur,
þar sem þetta er á fjölförnum þjóðvegi.
Eg skal geta þess, að eg raan eftir,
að hæstv. landsh. sagði mér frá þvi
sumarið 1893, að komið hefði til orða
að leggja þennan veg, ekki meðfram
Hrútafirði, heldur yfir hálsinn fyrir
sunnan Stað til Miðfjarðar. Hugði eg
að það væri að eins lausleg uppástunga,
en hafi þetta verið alvara, þá hefði
37 (16. sept.).
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þurft að gjöra gangskör að því og
rannsaka og ákveða vegarstæðið; þetta
hefði átt að vera búið, það er svo
langt sfðan. Það má lengi ganga, að
hafa það fyrir viðbáru, að vegur þessi
verði ekki lagður, af þvi ekki sé búið
að ákveða vegarstæðið.
Eg fyrir raitt leyti held nú að þetta
vegarstæði sé óheppilegt. Hálsinn er
að vísu lægri þar suður frá, en það
yrði að vera óslitin brú þvert yfir,
og svo norður hálsinn austanverðan
milli bygða, sem er mjög langur vegur>
og ekki yrði öðrum að notum en póstinum og öðrum langferðamönnum, en
hvorug sveitin, Hrútafjörður eða Miðfjörður, hefði nein veruleg not af honum, og verð eg að telja það óheppilegra, en þar sem vegurinn er nú.
Ef hin háttv. fjárlaganefnd og hinn
hæstv. landsh. gæfi skýra yfirlýsing um,
að breyt.till. mín verði tekin tii greina
á sama hátt og till. h.þm. V.-Sk. (Guðl.
GL), þá væri mér ekkert ant um að
setja þessa aths. inn i fjárlögin, þá
hefði eg þó nokkra vissu fyrir, að þessi
vegarkafli yrði gerður á næsta fjárhagstimabili. En komi slík yfirlýsing
ekki fram, vil eg ekki taka breyt.till.
aftur.
Jens Pdlsson: Eg ætla að leyfa mér
að fara nokkrum orðum um breyt.till.
þá, sem eg er flutningsmaður að, við
þessa umræðu. Till. er á þgskj. 345,
og fer fram á, að þingið veiti þriðjung
kostnaðar til brúargjörðar á Laxá 1
Laxárdal, þó svo, að styrkurinn verði
ekki meiri en 1700 kr. Eg hefi lagt
fram skjöl viðvikjandi þessari brúargjðrð, sem þm. geta kynt sér. Háttv.
framsm. fjárlagnefndarinnar fór nokkrum orðum um þessa breyt.till. i ræðu
sinni, og mælti með henni, og gladdi
það mig mjög, að háttvirt fjárlaganefnð
er meðmælt fjárveiting þessari.
Beiðni frá sýslunefnd Dalasýslu um
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styrk til þessarar brúar, ásamt fylgiskjölum, barst mér fyrst í hendur uudir 2. umr. fjárlaganna, og var þá þegar lögð fram á lestrarsalinn; en með
þvi svo stutt er siðan, þykir mér ólikliklegt, að allir h. þingdeildarmenn hafi
getað kyut sér skjöl málsins til hlítar.
Vil eg því leyfa mér að skýra deildinni frá málavöxtum.
Dalasýsla er að leggja nauðsynlegan
sýsluveg að kauptúninu Búðardal, og á
þessari leið er Laxá. Þessi vegur er
afarnauðsynlegur, því margir hreppar
sækja vörur sinar í þetta kauptún, og
þar að auki verður þetta bein leið að
læknissetrinu nú, og mikil líkindi til,
að það verði eins framvegis. Dalasýsla
hefir undanfarin ár varið þúsundum
króna tíl samgöngubóta, bæði úr sýslusjóði og með samskotum frá einstökum
mönnum. Nú í surnar hefir sýslan varið 1400 kr. til vegarins fyrir mynnið á
Laxárdal, og það er talið óhjákvæmilegt að verja til hans 600 kr. í víðbót.
Við þetta bætist svo brúin, sem kunnugir menn hafa áætlað að muni kosta
5000 kr. Það er áð segja stöplarnir
2000 kr., og brúin sjálf 3000 kr. Hér
hefir verið sýndur sérstakur dugnaður
og áhugi, sem eg vona, að þingið vilji
viðurkenna og heiðra, með því að veita
þetta fé. Það er mikil þörf á að fá
veg beina leið yfir mynnið á Laxárdal,
Eu svo neðarlega, sem sú leið liggur,
er ekkert vað á Laxá, en gott brúarstæði, því stöplarnir geta legið á traustum hrufóttum klöppum. Brúin er nauð.
synleg, því þótt þetta sé ekki stórá, þá
getur hún orðið ófær i leysingum og
þegar áin er að ryðja sig. Áin er ekki
brúuð á aðalpóstleiðiuni, og pósturinn
getur því tepst. En svo hagar til, að
þá gæti hann notað þessa brú; það er
tiltölulega stuttur spölur að henni af
póstveginum, að sunnanverðu við ána,
en tvær örstuttar bæjarleiðir frá henni
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norðan megin ár, að póstafgreiðslustaðnEg vona þvl, að
um Hjarðarholti.
þessi tilmæli um styrk til þessa nauðsynlega fyrirtækis fái góðan byr hér i
deildinni, með því líka fjárlaganefndin
hefir tekið vel undir þau.
Till. nr. 2 á sama þgskj., um að
Dalasýsla fái 5000 kr. lán til vega- og
brúar-gjörða, tek eg aftur eftir bendingu landsh., og treysti eg því fyliilega,
að hann llti á þörf sýslunnar í þvl efni.
Þorldkur Guðmundgson : H. framsm.
fjárlaganefndarinnar (J. J., 2. þm. Eyf.)
gat þess í byrjun ræðu sinnar, að nefndin hefði viljað spara, og er eg honum
samdóma um, að það sé rétt. Nefndin
hefir haldið fast við þessa sparnaðarhugraynd sina, og eg get yfir höfuð að
tala lokið lofsorði á gjörðir hennar i þá
stefnu. Þó er eitt atriði, sem mér gleymdist að drepa á við 2. umr. þessa máls,
og mér finst ekki samrimanlegt við þessa
sparnaðarhugraynd, og það er hækkun
á þeim fyrirhuguðu eftirlaunum. dr.
Þorv. Thoroddsen.
Mér þykir þetta
einkennilegt, og eg skil ekki hvað
nefndin meinar með að færa eftirlaun
þessa manns svo mikið upp, um helming, þegar maðurinn sjálfur ekki sækir um það, og stjórnin fer ekki fram á
meira en 1000 kr.
Formaður búnaðarmálanefndarinnar
mintist á það, hver þörf væri fyrir búnaðarfélag landsins að hafa nægilegt fé
railli handa. Eg get nú tekið í saraa
strenginn, þvi félagið er ungt og fáir
meðlimir þess enn, þó það vonandi
standi til bóta, og hefir því lítið fé til
umráða. Það hefir lengi vakað fyrir
hinum áhugamestu mönnum um búnaðarmál landsins, hve æskilegt það væri
að allsherjarbúnaðarfélag kæmist á fót,
og þarf því að sjá svo um, að það falli
ekki við fyrsta spor. Það hefir verið
erfitt að koma þessum félagsskap á, og
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nú ætti þingið að styrkja þetta félag
með riflegum fjárframlögum, án þess
að skera við nögl sér, til þess að félagið lognist ekki út af sökum féleysis, og
geti orðið að tilætluðum notum.
Eg
vona þvi að deildin samþykki þessa
tillögu, sem hér liggur fyrir frá búnaðarraálanefndinni.
Það er ýmislegur
kostnaður, sem bráðlega hlýtnr að
leggjast á félagið. Það getur t. a. m.
ekki hjá þvf farið, að félagið þurfi innan skamms að byggja eða leigja hús,
þvi það þarf skrifstofu innan skamms.
Svo hefir það verið tekið fram, að félagið muni taka að sér að panta jarðyrkjuverkfæri fyrir menn. Það er sannarlega gott að geta snúið sértil félagsins í því efni, þvf bæði er lfklegt að
þiggjandi fái þau betri og ódýrari hjá
því, en ef menn panta þau sjálflr
og félagið þarf auðvitað hús til að geyma
verkfærin í þangað til þau verða tekin
af eigendunum, svo er og margur ófýrirseður kostnaður.
Eg hefi skrifað undir eina breyt.till.
sem eg vildi minnast á, nefnilega till.
um að veita þeim Jóni Jenssyni yflrdómara og Jóni Magnússyni landritara styrk
til að gefa út lagasafn handa alþýðu.
Alþýða manna hér á landi er ekki svo
upplýst um skyldur sinar og réttindi
að henni veiti af sllku safni, og það
mun óhætt að trúa þessum mönnum
fyrir þessu, því þeir eru vandaðir og
samvizkusamir menn og góðir lögfræðingar. Hin breytt. á þessu þingskjali
(335) er um að Páll Briem fái styrk til
að gefa út >Lögfræðing«. PállBriemer
svo þektur, sem starfs og áhugamaður roikill, að óþarfi er að mæla með
þessu. Það er þörf á þessu riti, þvi
ekki er það orðum aukið, sem sagthefir verið um, hversu trassað er að halda
saman »StjórnartIðindunum« af sumum
þeim starfsmönnum þjóðarinnar, semfá
37*
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þau gefins. Það er næstum sorglegt,
að þegar þau eru prentuð, og kostuð
að öllu leyti fyrir landssjóðsfé, og
þeim útbýtt gefins eða seld með sérstaklega vægu verði, að menn skuli
ekki hafa menning til að halda þeim
saman, því að þau ættu að vera á
hverju heimili. Eg kenni þennan trassaskap með fram umboðsvaldinu, sem
ætti að hafá eftirlit með að »Stjórnartiðindin< væru hirt af þeim mönnum,
sem það eiga að gera. Eg vildi þvi
skora á menn að koma með þingsál.
um að haft væri eftirlit með að þetta
yrði öðruvisi framvegis.
SigJivatur Arnason:
Eg bafði ásett
mér að tala ekki mikið í dag i þessu
máli, og verð eg þvi ekki langorður i
þeíta sinn. Nafn mitt er raunar á sumum breyt.till., en eg er hvergi I broddi
fylkingar, og fylgist að eins með til að
lækka eða fella suma liði frumv. Það,
sem kom mér til að tala, var það, að
sumum þm. hrutu þau orð af vörum, þegar þeir mintust á styrkinn til að gefa út
lagasafnið, að sýslunarmenn og hreppstjórar hirtu illa »Stjórnartíðindin«. Þar
sem ek þekki til, viðgengst þetta ekki.
Eg er kunnugur þessu, þvi eg hefi verið endurskoðari hreppsreikninga sýslunnar f 25 eða 26 ár, og hefir ætíð
komið fram band á stjórnartíðindum
hreppstjóranna. En það getur verið, að
aðrir þm. viti um vanhirðu á »Stjórnartiðindunum < i öðrum sýslum, og er
þá vel til fallið, að eftirlit sé haft með
að þau séu hirt. Eu hvort sem það er
nú gert eða ekki, þá er eg með þvi,
að veittur sé styrkur til að gefa út
lagasafn. Það hafa fáir gagn af >Stj.tið.«, því þau eru óhandhæg milli margra,
og ef þau gengju manna á milli, mundu
þau fljótt slitna og ganga sér til húðar.
Eg skal svo ekki lengja umr. frekar.
SJcúli TJioroddsen: Það er sérstakl.
ein breyt.till., sem gefur mér tílefni til
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að segja nokkur orð. Það er breyt.till.
um það, að sá styrkur, sem Helga
Jónssyni hefir verið ætlaður, falli burt.
Eg gat þess við 2. umr. þessa máls, að
sá styrkur, sem honum var veittur á
þingi 1897, hefði ekki haft neina sýnilega þýðingu, að því er ísland snertir,
og væri ekki liklegur til þess í framtíðinni; en ait öðru máii finst mér vera
að gegna um styrkinn til Stefáns kennara Stefánssonar á Möðruvöllum, og
verð eg þvt að taka það fram, að mig
furðar á þeirri breyt.till., sem korain er
frá hæstv. landsh. um að fella styrk
þann, sem honum er ætlaður.
Alíti
hæstv. landsh. að jurtarannsóknir beggja
séu yfir höfuð nauðsynlegar, þá finst
mér frá hans sjónarmiði vera réttara
að stuðla til þess, að önnur styrkveitingin fái að standa, þó hin félli; hitt
virðist mér lýsa ofmiklu kappi, eins og
sagt væri: ef að þessi hefir ekki þetta,
þá skal hinn ekki hafa hitt. Eg fyrir
mitt leyti verð að álíta, að styrkurinn
til Stefáns Stefánssonar hafi meiri praktiska þýðing, og eg skal taka það fram, að
það er ekki rétt að skoða þennan styrk
til Stefáns kennara sem nokkurs konar
bitling, því að minst af þessum 1000
kr. er ætlast til að lendi i hans vasa,
heldur ætlar hann að verja mestu af
fé þessu til að fá fóður- og beitijurtir
rannsakaðar efnafræðislega í Stokkhólmi. Bæði Danir og Sviar hafa sett
á fót stofnanir í þvi skyni, og þar sem
nú er talað svo mikið um að efla landbúnaðinn á ýmsar lundir, þá finst mér
ekki rétt að hliðra sér hjá ekki stærri
fjárveiting en hér er um að ræða.
Sú breyt.till., sem samþykt var við
2. umr. þessa máls, að binda fjárveitinguna til timakenslu við latinuskólann
þvi skilyrði, að latn. still væri ekki
heimtaður við inntökupróf, hefír ekki
haft þvi láni að fagna, að finna náð i
augum minna háttv. meðnefndarmanna,
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þ. e. raeiri hlutans, en eg verð að segja, aðhvort ár í fjárlögunum, og því skyldi
að mér þykir það nokkuð djarft, að ætl- þá þingið ekki eins geta bundið þessa
ast til þes8,eftir aðþettaskilyrði hefir ver- fjárveitingu ákveðnum skilyrðum, eíns
ið samþykt við 2. umr. með 14 atkv. gegn og hverja aðra fjárveitingu, sem að
að eins 2 atkv., þá fari háttv. deild að eins byggist á fjárlögunum?
fella það nú, og það því fremur, sem
Þá verð eg að fara fám orðum ura
engar upplýsingar hafa komið fram, brtill. frá h. þm. S.-Þing. (P. J.), að
sem gefi tilefhi til þess.
liðurinn úr 13. gr. 30 (til snikkara Jóns
Eg þóttist gera grein fýrir því við Sveinssonar) falli burt.
Mér þykir
2. umr. málsins, að það væri heimild- mjög leitt, að þessi háttv. þingm. og
arlaust, að hafa latneskan stil við inn- þeir, sem honum eru samtaka, skuli
tökuprófið i latfnuskólann. Eg veit að koma fram með þessa brtill., þvi mér
sumir svara þessu svo, að það sé að sýnist það lýsa svo miklum skorti á
eins sérstakur máti til að prófa þekk- réftlætistilfinningu og sanngirni.
Það
íng í latneskri tungu, en þetta get eg var sagt hér í dag, að þingið hefði
ekki álitið rétt, vegna þess, að gefinn ekki beðið þennan mann ura uppdrátter sérstakur vitnisburður fyrir stilinn, inn; mikið rétt, hann var ekki beðinn
og annar fýrir munnlega latinu.
Hér um þennan byggingaruppdrátt, en þinger þvi ura tvo karaktéra að ræða, en ið skoðaði hann og samþykti, og gjörði
reglugjörðin gerir ekki ráð fyrir nema hann að þeim uppdrætti, sem það
einum karaktér.
Þetta virðist mér vildi fara eftir.
Eg fæ því eigi betur
ljóst af 2 gr. samanborinni við 4. gr. séð, en á þinginu hvili að minsta kosti
reglugjörðarinnar, þar sem einmitt er sú siðferðislega skylda, að borga mann
talað um latneskan stí!. Eg get nú i
inum eithvað fýrir starfa sinn að þessmyndað mér, að háttv. deild verði ekki um uppdrætti.
fastari i rásinni en svo, að hún felli
Þá er korain fram brtill. um það, að
skilyrði þetta núna við 3. umr.
Þá fella burtu tölulið 16 (styrkinn til Boga
ætti þingið sannarlega ekki, eins og Melsteð), og af þvi eg var með þvi við
gjört var ’97, og líka hefir komið fram 2. umr. að fella þenuan lið, þá vil eg
hér á þinginu, að vera að láta í ljósi enn styðja það mál; en af þvf það hefir
óánægju sina út af þvi, hve mikil á- ekki komið glögt fram við umræðherzla er lögð á latínuna, ef það hefir urnar, við hvað þessi till. hefir að
ekki þrek til þess að fylgja þvi ein- styðjast, þá vil eg með fáum orðum
arðlega fram, að stjórnin sjái um að taka fram, hvað vakað hefir fyrir mér.
hinum gildandi lögura sé hlýtt; en hvað
Þegar Boga Melsteð fyrst var veittþessa aðferð snertir, þá er þingið til- ur þessi styrkur á þingi ’91, þá var
neytt að taka til svo alvarlegra ráða, hann nýbúinn að ljúka við próf sitt,
með því það hefir sýnt sig, að umtalið og hann langaði þá til að reyna sig
á þinginu ’97 hefir ekki borið neinn á- við Islandssögu og stúdéra ýmislegt er
vöxt hvað það snertir, og að samþykkja er þar að lýtur; þá var hann atvinnuáskorun til stjórnarinnar, þá hefir það j laus, og þótti því þinginu rétt að styrkja
ekki þann kraft, sem þetta skilyrði hann á þennan hátt, og sjá hvað hann
hefir. Og það er fyllilega lögmætt af ! dygði. Nú eru siðan liðin 7 ár, en við
þinginu að setja þetta skilyrði, þar sem höfum ekki enn séð neinn ávöxt af
tímakenslustyrkur ekki er nein lögboð- þessura styrk, og það, sem var aðal áin fjárveiting, heldur að eins veitt ann- stæðan til að veita þessum manni styrk,
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er nú horfið, þar sein hann er orðinn
aðstoðarmaður við ríkisskjalasafn Dana
og hefir fyrir það 1200 kr. úr ríkissjóðinum; enn freraur hefir hann úr ríkissjóði 600 kr. til þess að rita Islandssögu á dönsku, og af Árna Magnússonar satninu fær hann 400 kr.
Þá eru
nú koranar 2200 kr.
Loks raá búast
við að þessi 400 kr. styrkur frá Árna
Magnússonar safninu verði hækkaður
um 600 kr. á hausti komanda; þessu er
þannig varið, að i stað þess er >stipendía« safnsins hafa áður hafa verið tvö,
annað 400 kr., sem Bogi heflr haft, en
hitt 600 kr, sem garðprófastur Eiríkur
Jónsson hatði, sem nýlega er dáinn,
þá hefir nú verið gerð sú ákvörðun, að
þessum stípendíum skuli slegið saman
í eitt, þannig, að árlega skuii veittar
1000 kr. einum Islendingi til vísindaiðkana, og til þessa er Bogi sjálfkjörinn, ekki að vísu hæfileikanna vegna,
heldur at því, að hann er eini Islendingurinn, sem sækir um það.
Það er þvi auðsætt, að hvort sem
þessi maður fær þessar 600 kr. eða
ekki, þá rauni hann balda áfram að
vinna að Islandssögunni eftir sem áður;
það er ekki komið undir fjáraustri,
hvort menn starfa meira eða minna,
ef þeir á annað borð hafa nóg fyrir
sig að leggja; en það á sér i fylsta
máta stað með þenna einhleypa mann,
sem hefir fastar 2200 kr. og sem við
vitum fyrir vist, að fær nú 600 kr. í
viðbót.
Væri þessi maður búsettur
hér í Reykjavik, gæti eg meira að segja
trúað, að sumum embættismönnunura
hér þætti hann hafa nóg að lifa af,
því það virðist nokkuð svo liggja hér
í landi, að líta á hvað þessi og þessi
bafi mikið, og hefðu mér þvf komið
raeðmæli hæstv. landsh. með fjárveitingu þessari all kynlega fyrir, ef ekki
ætti venslamaður hans hlut að máli.
Aðalatriðið, hvað fjárveitingu þessa
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snertir, er þó ekki það, að maðurinn
ekki þarfnast fjár þessa, eins og hag
hans er komið, því að væri hann efnilegur maður, er treysta mætti til starfa
þessa, sem um er að ræða, mundi enginn telja styrkinn eftir.
En eg held
enginn, sem þekkir hæfileika þessa
manns, álíti, að hann geti leyst það svo
af hendi, að islenzkar bókmentir séu
að nokkuru bættari. Ritverk hans, sem
út hafa komið, sýna alt annað, en að
hann sé glöggur sagnfræðingur, er
dæmt geti skynsamlega og óhlutdrægt
um atburði þjóðlífs íslendinga.
Það var tekið fram við 2. umr. að hann
hefði saraið kenslubók í Islandssögu, og
mun þar vera átt við þætti nokkura,
sem eiga að koma út i alþýðusafni
Odds Björnssonar; en það verður engin kenslubók, enda liklega hæpið, hvað
úr útgáfu þátta þessara verður. Fyrir
þingið 1897 lét maður þessi einnig
talsvert yfir því, að starf hans væri
vel á veg koraið, en árangurinn þekkjum vér allir.
Þá er lika komin fram brtill. við 13.
gr. C. 17. að fella burtu styrkinn til
Jóns Jónssonar sagnfræðings, og verð
eg að álíta till. þá mjög óheppilega,
því fyrir þessum manni er svo ástatt,
að hann hefir engan styrk, og getur
ekki haldið starfi sínu áfram, ef þingið
ekki veitir honum fjárupphæð þessa.
Og svo er annað það, að þar sem Bogi
Melsteð hefir sýnt, að hann er alls ekki
hæfur til þessara sagnfræðisstarfa, þá
er það þvert á móti með þennan mann.
Hann hefir eftir stuttan styrktíma sýnt
talsverðan árangur, og leyst af hendi
verk, sem islenskum bókmentum er
til sóma. Eg hefi heyrt það tekið fram,
þó það hafi ekki beinlínis komið fram
hér i þingdeildinni, að honum væri
nokkuð gjarnt að fá sér i staupinu;
hvað hæft er i þessu, skal eg ekki
segja, sjálfur hefi eg ekki orðið þess
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mikið var. Og þó eg sé bindindismaður, þá verð eg að segja, að eg vil
heldur veita þeim manni styrk, sem
einhver dugur er í, og góðum hæfileikum er gæddur, þó hann aldrei
nema fái sér i glasinu við og við, já,
þó hann væri stundum sem maður segir svínfullur, þá vil eg heldur styrkja
hann, en veita styrk þeim manni, sem
ekki hefir vit i kollinum, og sem aldrei
er þvi hægt að toga neitt af viti út
úr heilanum á, þó jafnan sé hann rétt
gáður.
Þá er ein brtill. enn, sem eg vildi
minnast á (þingsk. 339), viðvikjandi
þvi að veita Birni Kristjánssyni styrk
til þess að koma á fót tigulsteinsverksmiðju, byggja ofn o. s. frv. Eg hefi
ekki getað verið sömu skoðunar og
meðnefndarmenn mínir um þetta atriði,
og mun þvi greiða atkvæði með þessari till. Hér er um nýja atvinnugrein
að ræða, sem gæti orðið að liði, og svo
er annað það, að þessi maður er alkunnur að dugnaði og framtakssemi,
svo að hér höfum vé'r svo mikla trygging, sem unt er, fyrir þvi, að eitthvað
verði gjört, og að fjárveiting þessi verði
ekki tómt humbug.
Hér er þvi alls
ekki að tala um það, að veita fé út i
bláinn, heldur um litilfjörlega fjárveitingu til manns, sem við vitum, að kemur þessu á fót. Mér finst því ekki
rétt af h. þingdeild að skorast undan
að veita ekki stærri upphæð en þetta
er, þegat um nýja atvinnugrein er að
ræða.
Eg finn svo ekki ástæðu til að taka
ðeira fram.
Vdltýr Guðmundsson: Eg A að visu
enga brtill. nú við þessa umræðu, en
þó eru það einstök atriði, sem eg vildi
minnast litið eitt á, einkum þau, sem
eg talaði litið eitt um við 2. umr.
Það er þá fyrst brtill. við 11. gr. 7.
a, frá hæstv. landsh., um að hækka
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laun starfsmanua við holdsveikrasþitalann um 100 kr. Eg mintist á þetfta
atriði við 2. umr., en þessi upphæð er
i sjálfu sér svo lítil, að eg sé ekki ástæðu til að gjöra hana að deiluefni,
og mun þvi greiða atkv. með brtill.
Það sem kom mér til að tala um þetta
atriði við 2. umr. var það, að eg álit
rangt að stjórnin taki sér bessaleyfi til
að veita svona fé að þinginu fornspurðu.
Þá er þar næst 2 breyt.till. við 12.
gr. D., viðvikjandi sæsfmanura, önnur
á þgskj. 322, frá h. 1. þm. Árn. (Tr.
G.) og fleirum, eu hin á þgskj. 352 frá
h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) einum. Sú fyrnefnda fer fram á, að færa tillagið níður i 60,000 kr. Upphæðinni sjálfri er
eg alls ekki verulega mótfallinn, og
gæti enda álitið það tillag nóg, hin,
sem er breyt.till. við þá breyt.till., fer
fram á, að hafa tillagið 75,000 kr. Hún
sýnir þá það, að það er ekki sparnaðurinn, sem fyrir flutnm. vakir, heldur
er það auðsætt, eins og aths. er orðuð
f breyt.till. á þgskj. 322, að hún er eingöngu gjörð til þess að eyðileggja málið. Aths. er öldungis óaðgengileg og í
engu sambandi við aths. þá, er i stjórnarfrumv. stendur. Eg vona þvi, að h.
þingd. láti ekki blekkjast af þessum
breyt.till., sem auðsjáanlega eru að eins
snara til þess að eyðileggja málið.
Þá er þar næst breyt.till. við 13. gr.
B III. c 4, um að fella burtu skilyrðið
um latneskan stil til inntökuprófs. H.
framsm. tók fram, að þetta væri i sjálfu
sér ekki nema litilvægt atriði, og því
væri ekki ástæða til að gera það að
kappsmáli, en því verð eg að vera algjörlega mótfallinn, þvf að í minum
augum er þetta stórvægilegt atriði
Hér er um það að ræða, hvort haldast
eigi uppi að breyta þvert ofan i gildandi lög. Hæstv. landsh., sem er sjálf
ur lagavörðurinn, samþykkir þetta fyr-
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ir stjórnarinnar hönd, en þá fæ eg ekki
betur séð, en aö þingið sé hreinasti
leiksoppur í höndum stjórnarinnar, ef
það lætur slikt haldast uppi.
Vilji
þingið ganga inn á það, að leyfllegt
sé að vikja frá beinum fyrirmælum
skólareglugjörðarinnar, þá liggur ekkert nær, en að búa til ný lög f þá átt.
Og svo vil eg spyrja: Erþetta í samræmi við stefnu þess þings, sem vill
minka og takmarka að mun kenslu i
latfnu og grísku? Eg skil heldur ekki
1, að sú h. þingd., sem samþ. þetta
frumv. við 2. umr. raeð 14 atkv. móti
2, breyti nú svo skoðun sinni, að hún
greiði atkv. með þvf að afnema það.
Slíkt vona eg að ekki komi fyrir.
Hæstv. landsh. tók fram, að latneskur still væri álitinn nauðsynlegur til
þess að sjá kunnáttu piltanna i lat
neskri málfræði, en eg sýndi fram á
við 2. umr., að heimting latnesks stils til
inntökuprófs væri alls ekki til þess,
þar sem gefin er sérstök einkunn fyrir hann. Af þvi hæstv. landsh. var
þá ekki við, þá tek eg það nú tram
aftur. Væri tilgangurinn að eins sá,
að sjá kunnáttu piltanna i málinu, þá
mætti alveg eins heimta stil i grísku.
í dönskum skólum er ekki einu sinni
heimtað, að piltarnir kunui eitt orð í
latinu, þegar þeir koma inn i fyrsta
bekk, hvað þá heldur nokkur stíll. í
Sviþjóð er og latneskur stíll alls ekki
kendur í latínuskólunum, og þó held eg
að ekki hafi borið á öðru, en Sviar
hafi getað náð fullsæmilegri þekkingu
á forntungunum. Hví skyldi þá nauð
synin á stílnum vera svo mikil hjá
oss?
Eg vona h. þiugd. kippi ekki þessu
skilyrði í burtu, enda væri það principbrot, ef hún nú færi að afnema það,
sem hún áður hefir samþ. með svo
miklum atkvæðamun.
Þá vil eg lika enn þá minnast á eitt
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atriði, sera eg áður hefi vakið athygli
á, og það er viðvikjandi þvi, að póstmeistarinn hafi ókeypis bústað i pósthúsinu. Þegar eg um daginn mintist
á þetta atriði, þá var það alls ekki i
þeim tilgangi, að svifta póstmeistarann
þessu húsnæði, heldur af þvi, að eg
vildi ekki að sú regla kæmizt átölulaust á, að veita þetta og annað slikt,
svona þegjandi, og án þess að spyrja
þingið að. En aítur á móti tel eg óheppilegt að póstmeistarinn búi í þessu
húsi, því eg tel vist, að einmitt þetta
hús yrði sjálfsögð stöð tyrir ritsimann,
að minsta kosti er það þannig i Danmörku, að ritsímastöð er venjulega uppi
á lofti í pósthúsum. Eg hélt að háttv.
fjárlaganefnd mundi taka til greina athugasemdir minar um daginn i þessu
efni, en eg sé að hún hefir ekki gjört
það.
Ein breyt.till. er það enn þá, frá
hæstv. iandsh., sera eg vildi minnast á,
og hún er við 13. gr. C. 27, um að
fella burtu styrkinn til Stefáns kennara
Stefánssonar. Hæstv. landsh. sagði, að
það væri alt eins mikil ástæða til að
fella burtu þennan styrk, eins og styrkinn undir tölulið 25 til cand. mag.
Helga Jónssonar, sem farið væri fram
á að fella i burtu, en mér virðist sem
hér sé um tvent öldungis ólíkt að ræða.
Hér er farið fram á, að veita styrk til
rannsókna á fóður- og beitijurtum. I
útlendura ritum hefir oft verið minst á
að þetta væri mjög nauðsynlegt til
framfara landbúnaðarins, og t. d. Fejlberg hefir sagt, að þetta væri svo nauðsynlegt fyrir okkur, að meðan slikar
rannsóknir vantaði, vantaði alla undirstöðu undir íslenzk búvísindi. Hið sama
hefir skólastjóri Torfi I Ólafsdal sagt í
ritgerð einni i Isafold. Við vitum það,
að í Danraörku er veitt stórfé til slikra
rannsókna. Sama er i Svíþjóð. Þegar
Stefán var síðast í Höfn, þá gjörði
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hann sér mikið far um að rannsaka
þetta efni, og fá upplýsingar um það,
og kyntist þá sérstaklega Fejlberg, og
Fejlberg lét 'sér svo ant um þetta, að
áður en Stefán hafði á þetta efni minst,
sendi hann honura póstávisnn upp á
styrk, sera hann þegar hafði útvegað
hjá landbúnaðarfélaginu danska, til þess
hann gæti ferðast til rannsóknastöðvarinnar á Jótlandi, og fengið þær upplýsingar, sem nauðsynlegar voru. Líka
fór Stefán tii Svíþjóðar og kyntist þar
Kellgren forstöðumanni rannsóknarstöðvar þar, og var hann mjög hlyntur
þessu máli, og mun það hafa orðið að
saroningum milli þeirra, að Stefán sendi
jurtir þangað, til þess að þeir svo létu
ransaka þær, en gerði að skilyrði, að
rannsóknirnar mætti birta i skýrslura
þar. Svíar vilja gjarnan fá islenzkar
jurtir rannsakaðar, sökum þess að jarðvegurinn og loftslagið er svo svipað
hér og norðantil i Sviþjóð.
Eg get ómögulega álitið þetta neinn
bitling, þvi Stefáni mun standa alveg
á sama fyrir sjálfan sig, hvort hann
fær þennan styrk eður eigi, heldur er
það að eins eftir áskorun annara, og
málefnisins vegna, sem hann sækir um
hann, enda á féð mestmegnis að ganga
tíl þess aðborga rannsóknir á plöntunum i útlöndum, en alls eigi til Stefáns
kennara sjálfs.
Feiri orðum held eg svo að eg ekki
þurfi að fara að þessu sinni.
Tryggvi Gunnarsson: Mér er alveg
óskiljanlegt hvernig h. þm. Vestm. (V.
G.) fer að álita, að till. mín um fréttaþráðinn sé til þess að eyðileggja málið
eða sé snara fyrir það; það mætti fremur segja, að það væri snara fyiir landið aths. sú, sem stjórnin hefir sett í
frumv. sitt, eins óákveðin og hún er.
Mér gengur ekki annað til með till.
minni, en að fá vissu fyrir þvi, hvað
Alþ.tfð. B. 1899.
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landið á að leggja til þessa fyrirtækis,
eins og eg hefi oft áður tekið fram.
Þm. Vestm. (V. G.) sagði áðan, að fé
þetta væri veitt út í bláinn, þar sem
það væri ekki miðað við neitt nafn, en
þetta er viðbára út i loftið, því téð er
veitt til ákveðins fyrirtækis, sem stjórnin ein getur ráðið yfir, og i öðru lagi
sjá aliir, að i frumv., sem hér liggur
fyrir, eru aðrar fjárveitingar, sem ekki
eru miðaðar við neitt nafn, svo sem liðirnir 11. og 13. í 13. gr. C., þar sem
veitt er fé til að gefa út bækling um
Island vegna Parísarsýningarinnar, og
til að rannsaka byggingarefni landsins; i
till. minni stendur, að stjórnin hafi heimild (Valtýr Guðmundsson: Til að leyfa
að leggja simann yfir landið.) til þessa
fjár, því er það ekki sjálfsagt, að stjórnin hafi heimild til að ráðstafa því fé,
sem veitt er á fjárlögunum, og ekki er
bundið við ákveðnar persónur eða fyrtæki. Eða er það meining h. þm. Vestm.
(V. G.), að stjórnin áliti sér óheimiltað
nota þessar 60,000 kr., og léti þær ónotaðar, ef að eins stæði á þvi eina, að
samningar um tréttaþráðinn kæmust á?
Eg álft sjálfsagt að stjórnin hafi ekki
að eins beimild, heldur skyldu til að
verja þessum 60,000 kr. til lagningar
fréttaþráðs yfir landið, til þess og einskis annars. Eg hefi hugsað mér þetta
svo i framkvæmdinni, ef fyrirtækið
kemst á, að stjórnin auglýsi í mörgum
blöðum erlendis, að til væru 360,000
kr. til þess að leggja fréttaþráð yfir
land, frá Seyðisfirði til Reykjavíkur, og
ef enginn gefur sig fram til þess, þá
verður stjórn hins norræna fréttaþráðarfélags, eða stjórn Islands, að fá einhvern til að taka að sér þetta verk
fyrir meiri borgun. Þar sem h. þm.
Vestm. (V. G.) hefir sagt, að 56,000 kr.
sé vel i lagt, þá ætti 60,000 kr. upphæðin ekki að standa í vegi, og því
38 (18. sept.).
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siður ef þingið veitir til þess 75,000 kr.
Eg er sannfærður um, að hinir hygnari raenn i þingd. muni greiða atkv.
raeð till. miuni, og vilji ekki gefa atkvæði sitt út í óvissu. Menn verða að
hafa tillit til þess, að allmikill aukakostnaður er sjálfsagður, svo sem viðhald á landsimanum og lagning hliðarlinu til ísafjarðar m. m.; fé það, er landið þarf að veita, er þvi roiklu meira
en þessar árlegu 35,000 kr. til sæþráðarins og 75,000 kr. til landþráðarins,
svo þegar litið er á ástand landsins og
fjárhag þess, þá verðum vér að fara
gætilega, og megum ekki vera alt of
djarflr í fjárveitingunum.
Jens Pálsson: Eg hefi notað timann,
meðan fundi var frestað, til að leita
mér frekari upplýsinga viðvikjandi fyrirætlun Björn Kristjánssonar, að koma
á múrsteins-og þakhellugerð. Aðfengnum þeim upplýsingum er mér það mál
ljósara en áður, og eg skal játa, að
mér nú er ant um, að fé þetta sé veitt,
ekki af ástæðum þeirn, sem h. 2. þm.
ísf. (Sk. Th.) tók fram, ekki til þess að
fá upp nýjan atvinnuveg I landinu, og
ekki heldur at ástæðum þeim, er h. 1.
þm. G.-K. (Þ. Th.) tók fram, heldur af
þvi eg vona, að fyrirtæki þetta verðí
til þess, að mönnum lærist að nota islenzkan leir til bygginga, þar sem mað
ur þessi vill skuldbinda sig til að
kenna mönnum að brenna leir heima
á bæjum i sveit. Islenzkur leir er talinn gott byggingarefni, og honum talið
það til ágætis fram yflr útlendan leir,
að I honum sé minna af kalki og verði
þvi endingarbetri. Sömuleiðis hefi eg
leitað upplýsingar um, hvort raenn
mundu geta brent tiguistein sjálfir heimafyrir, og eftir því, sem eg hefi fengið
upplýsingar um, ættu menn að geta
mótað og brent leir á mjög einfaldan
hátt. Má hnoða leirinn 1 höndunum,
móta hann síðan í handmóti, þurka
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hann þar eftir i forsælu, hlaða honum
svo upp á ákveðinn hátt (grinda hann)
i þar tii gerðri tóft eða gryfju, og fylla
moði eða mosa í holurnar, siðan er
kveykt I mosanum, og þá sviðnar hann
upp, en við það brennist ljirinn svo, að
nota má hann á eftir til húsagerðar.
Þetta ætti hver maður að geta Iært.
Með því móti gætu menn sjálfir brent
tigul8tein i reykháfa og til afnota við
éldavélar, og væri það mikil bót. Allir
þekkja hvaða vandræðakofar almenn islenzk eldhús eru; yrðu þau verulega
bætt, mundi það auka mjög hreinlæti
og þægindi á heimilunum. Menn eru
að berjast við að fá eldavélar, en eiga
oft í miklum erviðleikum með að fá
múrstein og eldfastan leir utan með
eldavélinni og i reykháfinn; menn mundu
fegnir vilja afla sér þess sjálfir úr íslenzkum leir. Hinn íslenzki deigulmór
hefir i smiðjuöflum reynst ágætlega vel
til að þola eld; má sjalfsagt nota hann
i stað eldfasta leirsins, sem verið er að
kaupa og flytja hingað til lands. Að
minni hyggju getur ekki munað stórt
um upphæð þá, sem hér er farið fram
á að veita, i samanburði við gagn það,
er af henni getur hlotist, sérstaklega
þegar styrkþyggjandinn vill leiðbeina
mönnum i tigulsteinsgerð, sem ætti að
geta orðið að mjög góðum notum.
Eg vildi sýna með þessari skýrandi
athugasemd, að fjárveiting þessi gæti
haft allmikla þýðingu i nytsemdaráttina,
þar sem hún gæti orðið til þess, að
menn kæmust upp á að taka hjá sjálfum sér ókeypis múrstein til eigin afnota.
Jón Jensson: Eg ætla að tala fáein
orð um eina brtill. n., sem sætt hefir
miklum mótmælum. Það er að eins
smáatriði, sem gert er alt of mikið úr.
Það er till. að fella burt skilyrðið um
j afnám latneska stílsins við inntökuj próf lærða skólans og eg álít það ó-
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tilhlýðilegt af h. d., ef hún skyldi halda
fast við fyrra atkvæði sitt þegar hún
heflr íhugað málið, enda er eg viss um,
og ber það traust til h. d., að hún muni
ekki láta leiða sig til sliks þegar hún
hefir íhugað málið nákvæmar. Það var
tekið fram áður að h. þd. hefði saraþykt þetta áður með 14 atkv. Það er
ekki rétt; hún samþykti það með 12
atkv. gegn 2, en atkvæðagreiðsla sú
gerir reyndar ekki raikið til, og eg vildi
aðeins minuast á hana, vegna þess,
hve hátt háttv. 2 þm. létu áðan um
þetta.
Það er eitt sem bendir á, að hér
muni oft vera eitthvað bogið, þar sem
skólinn og hæstv. lh. hafa sina skoðun
annars vegar, halda þvi fram, að krafan um latneska stflinn til inntökuprófs
í lærða skólann sé alls ekki lagabrot,
en hins vegar er þingið með sína skoðun. (JSkúli Thoroddsen: Hvað segja
raenn um bankabygginguna?) Það var
vakið máls á þessu atriði hér á þ. í
hitt eð fyrra svo hæstv. lh. hefir haft
tima til að íhuga það, og honum getur ekki verið það kappsmál, að nýsveinar séu prófaðir í latneskum stil,
þó hefir hæstv. lh. ekki breytt skoðun
sinni enn. Hér á þinginu er þetta atriði séi'staklega borið fram af 2 þm.,
sem hafa gjört það að kappsmáli sinu,
en þingd. i heild sinni á hér enga sök.
Eg imynda mér, að ef þessir h. þm. íhuguðu þetta vandlega, mundu þeir
komast að annari niðurstöðu.
Eg hefi farið að lfta i reglugjörð
skólans, og sé ekki einn
staf,
sem bendi á, að þetta sé ekki leyfilegt. Þar er sagt, að nýsveinar eigi
að sýna með prófi, að þeir séu inni í
latneskri málmyndalýsing. Þetta próf
getur hvort heldur verið skriflegt eða
munnlegt. Nú hefir skólinn kosiðsjálfs
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sín vegna, til þess að hafa prófið sem
stytst, að láta svör nýsveina vera skrifleg, enda er það einnig bezt vegna
piltanna sjálfra, þvl þeir hafa þá betri
urahugsunartíma.
En enginn mundi
geta bannað prófandanum að leggja
alveg sömu spurningarnar munnlega
fyrir nýsveinana, sem þeir svara nú
skriflega og láta þá snúa þeim á latfnu. (Valtýr Guðmundsson: En ekki
að gefa sérstaka einkunn fyrir það).
Af þessu getur hver maður séð, að
hér er ura hreinan hégóma að ræða, og
þó vilja h. þm. gjöra þetta að þvf kappsmáli, að þeir vilja heldur láta loka
skólanum en að skólinn hagi inntökuprófinu eins og honum þykir réttast
og haganlegast. Þá hafa þessir menn
fært fram fyrir slnu raáli, að sérstakur karakter væri gefinn fyrir latneska stllinn. Eg neita ekki að svo sé.
En það hefir komið fyrir, að piltur hefir gjört þennan stil svo illa, að hann
fekk ekki nema ‘/s fyrir hann og þó
var honum ekki neitað inntöku I skólann. Ef meiningin ætti að vera, að
gjöra þetta að kappsmáli, þá ætti það
að vera af því, að þetta væri piltum
þröskuldur fyrir því að komast inn í
skólann. (Valtýr Guðmundsson: Hvert
gagn er þá að því?) En það er ekki,
heldur er þetta skriflega próf gert til
þess að prófa kunnáttu pilta.
Þá ætla eg að minnast á brtill. h.
1. þm. Árn. (Tr. G.) um að breyt.aths.
við fjárveitinguna til ritslmans, og lýsa
yfir því, að eg greiði henni atkvæði
mitt, þó mér þyki hún fara of skamt.
Eg er hissa á þvi, að þeir menn, sem
hafa fullyrt, að áætlunin til ritslmalagningarinnar sé rifleg, skuli berjast á
móti þessari till. og segja, að sé hún
samþykt, muni það verða málinu til
falls. Mótmæli þeirra geta ekki verið af
38*
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öðru sprottin en þvi, að þeir trúa ekki á
áætluninaum kostnaðinn við landsímann.
TiII. h. 1. þm. Arn. (Tr. G.) stefnir
að því að taka fyrir, að brúkað verði
meira fé en áætlað er, og ætti ekki að
vera neitt á móti 'pessari takmörkun
á fjárveitingunni i auguro þeirra manna,
sem halda því fram að áætlunin sé viss
og áreiðanleg.
Eg er viss um að margir hafa greitt
atkvæði með athgs. af þvl þeir hafa
treyst þvi, að áætlunin væri nægilega
há; þeir hinir sömu geta nú með atkv.
sínu útvegað sér vissu fyrir þvi, að
ekki verði eytt meira fé i landsimann
en tiltekið er í athugasemdinni og ætti
þeim að vera það kærkomið að geta
það, því að þá þurfa þeir ekki lengur
að treysta áætluninni.
Guðjón Guðlaugsson'. Egætlaaðfara
fáum orðum um brtill. h. 2. þm. Húnv.
(B. S.) um að 10000 kr. af því fé,
sem ætlað er til þjóðvega, sé varið
til vegagjörðar austan megin Hrútafjarðar. Eg þekki dálítið til þessa
vegar og veit að bráðnauðsynlegt er
að gjört sé við hann, en hvort heppilegt sé, að hann sé lagður á öðrum
stað, treysti eg mér ekki til að segja
um, enda liggur það hér ekki fyrir.
En þótt eg áliti að nauðsynlegt sé að
vegur þessi sé lagður, þá er eg á sömu
skoðun og meiri hluti nefndarinnar, að
óheppilegt sé að þingið tari að brytja
niður fé það, sem veitt er til vegabóta,
og segja stjórninni fyrir hvar hverjum
eyri sé varið, því að þá er alt vald
stjórnarinnar horfið, og nytsemin af
því, að bafa fastan vegfræðing á föstum launum. Hitt ætti þingið heldur
að gera, að nota vegfræðinginn meira,
og heimta, að hann væri svo duglegur
og nýtur, að hann geti sagt fyrir,
hvernig vegabótum skuli hagað á hverju
ári, og hvar mest sé þörf ávegabótum
í hvert sinn.
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Eg er samdóma skoðun h. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.) sem hann tók fram viðvíkjandi 13. gr. b. að rétt væri að veita
stjórninni upphæð þá í einu lagi, er
varið skyldi til verklegra og visindalegra fyrirtækja, og á sama máli er eg
hvað vegabótaféð snertir. En þá stríðir það á móti þessari skoðuu, sé klipið
af fjárupphæðinni og farið sé að brytja
sundur vegabótaféð krónu fyrir krónu.
Eg er . því á móti till. þó eg sé með
því að vegur þessi sé lagður.
Þá er breyttill. frá h. 1. þm. G.-K (t>.
Th.) um 10000 kr. til vegagjörðar 1
Gullbringu og Kjósarsýslu, móti þvi að
sýslufélagið leggi fram jafnmikla upphæð. Mér þikir leitt að geta ekki verið raeð þessari ósk h. þm. bæði af því,
að eg hefi fylgt þeirri stefnu, að rétt
sé að veita þeim sýslufélögum fé til
vegagjörðar, sem vilja hjálpa til með
því að leggja sjálf fé fram, og svo
þarfnast sýslufélagið hjálpar, en þetta
skoða eg ekki sem venjulega hjálp.
Mér fanst h. þm. skoða það aðalástæð
una fyrir fjárveiting þessari, að hún
yrði til þess að veita sýslufélaginu
hjálp og fátæklingum atvinnu. En
úr því að þar er fátækt mikil, þá sé
eg ekki að það sé rétta hjálpin, að
leggja 10000 kr. lánsbyrði á sýslufélagið, þvi að skuldadögunum kemur,
og þá hefir skuldin svæfandi og hálfdrepandi áhrif á alt framkvæmdarlíf
i héraðinu i framtfðinni. Eg játa, að
fögur hugmynd felst I uppástungu þessari, að nota fé þetta til að veita sýslubúum atvinnu, en eg vildi helzt að
slegnar væru tvær flugur 1 sama höggi,
að veitt væri fé til að útvega héraði
þessu atvinnu, og jafnframt, að vinnunni væri beint 1 þá átt, að hún yki
framleiðslu í héraðinu, þvl þá gæti
þetta gjört tvöfalt gagn.
En það get eg eigi fundið, þar sem
um það er að ræða að gjöra veg yfir
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stóran kafla, og þar sem sakir fátæktar af hálfti sýslubúa varla verður ráöist í svo stórt fyrirtæki. Þar er heldur engin brýn þörf á vegi, þvi sýslubúar hafa sjóinn, það er þeirra aðal
bjargræðisvegur og saragöngumiðill, og
eg efa, að það mundi lyfta sýslunni
mikið upp, þó hún fengi veg á landi,
úr því svona góðar samgöngur eru á
sjó.
Eg væri raiklu heldur með því að
veita sýslunni 10—20 þús. kr. skilyrðislaust, sem styrk eða sem gjöf, af sérstöku tilliti til þess, að landssjóður hefir einmitt grætt á því, sem varð sýslunni til tjóns. Eg vildi veita þetta fé
til rófnaræktar, kartöfluræktar o. s. frv.
og slá þannig tvær flugur i einu höggi,
að sýslubúar fengju fé til að vinna fyrir hjá sjálfum sér og hlytu um leið
arðinn af vinnu sinni. Þetta væri ekki
nema eðlilegt og fallegt, að veita slfka
hjálp, og komi h. þm. með till. 1 þá
átt, þegar fjárlögin koma hér næst fyr
ir, þá skal eg vera með henni.
Þá vildi eg minnast á breyt.till. h.
nefndar um að fella burt skilyrðið fyrir styrknum til timakenslu við iatinuskólann. Eg býst við að eg verði varla
álitinn þvi vaxinn, að tala um þetta
mál, en eg ætla þó engu að sfður að
segja meiningu mina um þetta skilyrði.
Eg álit það óviðurkvæmilegt og jafnvel
hneyksli, að setja þvi um lfkt skilyrði
inn i fjárlögin og á þessum stað. —
Mér flnst ótilhlýðilegt að láta nokkurri
þeirri fjárveitingu, sem óhjákværailegt
er að veita, fylgja það skilyrði, sem
litlu varðar á aðra hliðina, en sem að
getur skoðast sem þyrnir f augum staðfestingarvaldsins. Ströng skilyrði mega
ekki vera með nema þeim (járveitingum, sem geta fallið úr án mikils skaða,
ef skilyrðum er ekki fullnægt, það þarf
að vera svo, að stjórnin hafl alveg óbundnar- hendur til að ganga að þvi
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eða frá. Að setja því um likt skilyrði,
er rétt hið sama og að báttv. þingm,
vildu láta loka skólanum, nema þessu
skilyrði sé fullnægt, þvi að ekki er það
annað, er þeir gera ráð fyrir, en að
öll timakensla verði afnumin, ef skólastjórnin fellir ekki burt iatneska stflinn
við inntökupróf.
Eg hygg nú að það hefði haft nægileg áhrif á stjórnina, ef háttv. þingdeildarmenn hefðu komið sér saman
um þingsályktunartillögu; það hefói að
Kkindum dugað. Að minsta kosti áleit
h. þm. Vestm (V. G.) í hitt eð fyrra
i sjálfu stjórnarskrármálinu, að hægt
mundi að ná ráðgjafanum út úr rikisráðinu með einfaldri þingsályktunartiilögu, og merkilégt vantraust er það
nú á ráðgjafa íslands, að vilja láta þetta
standa raitt I fjárlögunum.
Hér eru breyt.till. frá h. þm. S.-Þ.
(P. J.), sem nafn mitt stendur á; þær
eru margar, svo ekki er að búast við,
að eg greiði atkvæði mitt með þeim
öllum, en sumum er eg algjörlega með.
Þannig hefði eg sjálfur getað flutt þá
tillögu, að færa stvrkinn til GoodTemplarfélagsins úr 1000 kr. niður í
800 kr. Mér flnst félagið fullsæmt af
þeirri upphæð, sem það hefir haft, og
að ekki þurfi að hækka hana, þó raálefnið sé gott.
Að veita þvf meira fé
gæti enda orðið til að gjöra það óvinsælla, en það eykur álit þess, að það
beri sig sem mest sjálft, og starfl meira
en styrknum munar. Eg vona þvf, að
deildin samþykki þessa breyt.till.
Fjárlaganefndin lagði það til við 2.
umræðu, að styrkurinn til Boga Melsteds yrði strykaður út, og eg fylgdi
þar fjárlaganefndinni að rnálum, en raeð
því að eg hefi sannfærst um það sfðan,
að engin ástæða væri til að stryka
styrkinn út, þá greiði eg nú atkvæði á
móti þvi. Eg álit ekki rétt að hætta
nú, þegar fyrst fer að sjást árangur
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af verkinu. Þó þingið hafi hingað tii
ekki séð neinn sýnilegan árangur af
styrknum, ætti það þó að vita, að það
er mikið verk það eitt, að safna til
sögunnar. Eg hefi fyrir mér mikilhæfa
menn, sem ekki eru persónulegir vinir
styrknjótanda, og þeir hafa sagt, að
það væri miklu meiri ástæða til að
láta styrkinn nú balda sér, heldur en
að veita hann nokkurn tima í upphafi.
Þá hefir komið fram uppástunga um
að fella burt styrkinn til hins sagnfræðingsins; fjárlaganefndin hafði sett
hann i stað Boga, en nú hefir komið
frara rödd um, að hann væri þess ekki
verður. Eg veit nú ekki á bve miklura rökum tillaga þessí er bygð, en það
er mér kunnugt, að maðurinn er gáfumaður og vel fallinn til sagnaritunar;
hann hefir sýnt það svart á hvitu, og
mér þykir þvi leiðinlegt, ef nú á að
fara að svifta hann þeim eina styrk,
sem hann hefjr til aö lifa aí.
Sé hér
um einhvern breiskleika að ræða, þá
álít eg öllu réttara að yfirvinna hann,
með því að sýna manninum tiltrú og
viðurkenningu, heldur en með því að
svifta hann von um framtið sina.—
Raunar er það satt, að tekjuhallinn er
mikill, en þó að þingið þurfi að spara,
þá er ekki rétt að ganga svo langt,
að raenn hljóti engan styrk til visindaiðkana, þar eð um engan annan sjóð
en landssjóð er að ræða til styrktar i
þeim efnum.
Sama er að segja um 25. og 27. liðinn. Eg greiði atkvæði mitt með þeim
báðum. Að þvf er hinn fyrra snertir,
þá er maðurinn mér persónulega kunnur. Það er fátækur maður og heilsu
tæpur, en efnilegur og atorkusamur, og
mér er það kunnugt, að hann getur
ekki unnið að þeim efnum, sem hann
þegar er búinn að safna, neraa hann
fái styrkinn.
Hvað 27. liðinn áhrærir, þá er lik-
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legast langt l land, þangað til af honum sjást verkleg not. Rannsókn á
beiti-jurtum getur að eins orðið að vísindalegum notum, en að því er fóðurjurtirnar snertir, mætti segja, að það,
að þekkja þær og nytsemi þeirra, stefndi
í praktiska átt, þegar svo væri komið,
að raenn færu alment að sá grasfræi f
stað þess að rista ofan af.
En min
skoðun er nú að ofanafristu-aðferðin sé
uú nota-drýgst, og verði fyrst um sinn,
á meðan verið er að ryðja og undirbúa
hana til betri ræktunar.
En sökum
þess að visindin eru undirrót verklegra
framfara, virðist þó rétt að veita einnig þennan styrk, það getur strax kornið
að liði á þann hátt, að menta alþýðuna.
Þegar eg ber skynbragð á hvaða fóðurjurtir eru heilnæmt og kjarnmikið fóður, þá get eg, undir eins og eg geng
inn á eitthvert túnið, sagt, hvort það
sé gott eða ekki, og hvort taðan af því
sé góð eða ekki.
Sama get eg sagt
um úthagana. Eg sæki vizku mfna f
fóðurjurtafræöina, ef að eg á að velja
mér jörð eða dæma um gæði hennar;
og þvf er þetta mikill og góður fróðleikur.
Eg er með þvi að veita báðar þessar upphæðir, þær eru hvort sem er
samanlagt ekki hærri en upphæð sú,
er i stjórnarfrumv. var ætluð Helga
Jónssyni einum, og það er þá rétt að
skifta henni að jöfnu milli þessara
tveggja manna.
Þá hefi eg ekki fieira að athuga.
Valtýr Guðmundsson: Eg skal geta
þess, að eg skil ekki meiningu háttv.
þm. Árn. (Tr. G.) ef hér er um upphæðina að ræða; það er orðunin, sem
gjörir alt ónýtt. —
Gagnvart háttv. þm. Rvík (J. Jenss.)
verð eg að halda þvf föstu, að það er
ólöglegt að heimta latneskan stil til
inntökuprófs. Landsh. gat ekki fært
neinar sönnur á, að það væri löglegt.
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Háttv. þingm. Rvík. (J. Jenss.) hélt þvi
fram, að heirailt væri að prófa bæði
munnlega og skriflega, og það er að
visu rétt, en í þessari grein eru gefnar
2 einkunnir, og stillinn þvi skoðaður
sem sérstök grein, eins og eg hefi áður
tekið frara, enda hafa piltar, sem
gengið hafa upp til inntökuprófs, oft
verið feldir fyrir þessa einu einkunn.
Það kom og fyrir við inntökupróf i
annan bekk i vor, þó minna sé auðvitað við það að athuga.
Hér er um það að ræða, hvort þingið vill láta skólann halda þessu fram í
trássi við lögin og samþyktir þingsins,
og hvort hinir háttv. þingm vilja taka
aftur atkvæði sín, 14 móti 2, er þeir
greiddu við 2. umr.
Hér er ekki svo
sem þetta brjóti i bága við reglur þær,
sem gilda í dönskum skólum, svo að
stjórnin mundi gjöra það að nokkuru
kappsmáli, að halda þessu fram. —
Latneskur stfll er ekki heimtaður til
inntökuprófs i dönskum skólum. Það
hefir stundum þótt nóg um, hve gjarnt
mönnum er að »dependera af Dönum*,
og hér virðist mér háttv. þm. Rvík.
(J. Jenss.) vilja forðast það í þvi, sem
gott er. En svo skarpur lögftæðingur
sem h. þingm. Rvík. (J. Jenss.) er, gat
hann þó ekki sannað, að þetta væri
löglegt, og mundi hann hafa fært fram
rök, ef til hefðu verið.
Háttv. þingm. Strand. (Guðj. G.) hélt
að þetta mundi verða til þess, að skólanum yrði lokað, en eins og eg hefi sýnt
fram á, er engin hætta á þvi, að stjórnin haldi svo fast í latneska stilinn. —
Háttv. þm. Strand. (Guðj. G.) sagði og
að sér hefði snúist hugur, að því er
snertir styrkinn til Boga Melsteds, og
mundi hann greiða atkvæði með honum,
af þvi sér hefði verið sýnt fram á, hve
vandasamt og seinlegt verk það væri,
að rita um sögu Islands.
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Nú er þess að geta, að Bogi héfir,
svo menn viti, hingað til að eins fengist
við að rita fornaldarsöguna, og ætti eg
að geta borið um, bve vandasamt og
seinlegt verk það er, þar sem eg á ah
heita kennari í sögu Islands viö háskólann. Sá kafli sögunnar hefir mörgum
sinnum vcrið ritaður af ágætum útlendum vísindamönnum, sem Bogi kemst
ekki i hálfkvisti við, og er það ekki
nema vetrarverk að rita særoilega þann
kafla Islandssögu. Þannig hefir Maurer
ritað ágæta Islandssögu, sem nær
þjóðveldisttmann út og tekur efnið frá
mörgum hliðum, — er t. d. fullkomin
menningar- og réttarsaga. Munch hefir
i Noregssögu sinni alt af ritað sögu Islands jafnframt, og sama er að segja
um Sars. —
Það sem Bogi hefir boðið Bókmentafélaginu og fyrst byrjar að koma út
að ári eru 5—6 arkir á ári, og heimtar
hann full ritlaun fyrir það. —
Þar sem háttv. þm. btrand. (Guðj. G.)
tók fram, að hér væru engir sjóðir,
svo að alþingi yrði að hlaupa undir
bagga með styrk til slikra starfa,
þá er það rétt, en hér stendur sérstaklega á, þar sem berra Bogi hefir einmitt styrk úr sjóði, sem ætlaður er til
að styðja þess háttar störf eingöngu.
Þar sero hann nú einroitt fær styrk til
þessara iðkana úr annari átt (úr Arna
Magnússonar sjóðnum), sýnist ekki ástæða til áð veita þennan styrk framvegis, þvi þó hann væri allur af vilja
gjörður, afkastar hann ekki meiru, þó
þvf sé bætt við hann, þar sem hann
hefir nóg að lifa af áður.
Auk þess er, sem sagt, ekki nema
vænt vetrarverk að rita fornaldarsögu
íslands, og var þaö uppbaflega misráðið
af þinginu, að binda ekki þennan styrk
við það, að ritað væri um íslandssögu
eftir 1400, þvi það er bæði seinlegt
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verk og vandasamt, þar sem skjalasöfnin eru svo að segja öll órannsökuð.
Þórður Ihoroddsen: Eg vil þakka
h. þingm. Strand. (Guðj. G.) fyrir það,
hvernig hann tók undir breyt.till. mína
á þingskjali 338 um styrkinn til Kjósarog Gullbringusýslu. En aftur á móti vil
eg benda honum á, að það hefði verið
betra fyrir málefnið, að koma með þá
tíliögu, sem hann kom fram með, fyr,
og hefði honura verið það innan handar,
þar sem hann sjálfur er i fjárlaganefndinni og þar sem beiðni um þennan
styrk lá fyrir fjárlaganefndinni. En eg
vildi að þessi breyt.till. mfn yrði samþykt nú, eins og hún er, og mun eg
seinna koma með breyt.till. i þá átt, sem
háttv. þingm. benti á.
Eg veit ekki, hvernig háttv. þingra.
geta farið að segja, að ekki sé til neins
að veita sýslunni þennan styrk, þar
sem hún muni ekki geta borgað aftur
það, sern gjört er ráð fyrir að hún
leggi á móti.
Ástandið í sýslunni er
þannig lagað, að ef hún ekki fær þennau styrk, þá er hún neydd til að taka
mikið lán, ballærisláu, og það verður
hún að borga alt aftur.
Munurinn á þessu tvennu er sá, að
ef sýslan tekur 20000 kr. hallærislán,
þá þarf hún að borga alt aftur, en ef
hún fær 10000 króna styrk, og þarf að
taka 10000 kr. lán, þá þarf hún ekki
að borga nema helrainginn.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.). Það vill svo vel til, að ekki er
ástæða í'yrir mig að tala mikið i þetta
sinn, en þó vil eg minnast raeð nokkururn orðum á fáein atriði.
H. þm. S.-Þing. (P. J ) talaði um, að
honum þætti fjárlaganefndin rög og ihaldssöm i búnaðarmálunum.
Hvort
þetta er réttar dómnr eða ekki, skal
eg láta ósagt. Eg held að nefndin hafi
farið hér meðalveg, og eg er hræddur
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um, að hans fögru framfaravonir séu
lengra inn i framtiðinni en hann heldur.
Það hefir verið talað um breyt. á
þingskj. 339 frá h 1. þm. G.-K. (Þ. Th.),
sem fer fram á styrkveitingu og lán
tii að koma á múrsteins- og þakhellugerð, og það hefir verið mælt með því
og talað um nauðsyn þess, að slíkt fyrirtæki kæmist á. Það getur nú verið
álitamál, hvort það er rétt eða ekki,
og að minsta kosti er það efasarat, ef
það er rétt, sem áður hefir verið sagt,
að fyrirtækið ekki muni borga sig. En
á hinn bóginn finst mér engin ástæða
til að gera þetta að nokkru kappsmáli.
Tillagið er lítið og maðurinn, sem fyrir
fyrirtækinu stendur, á mest á hættu
sjálfur. En fyrir mitt leyti vil eg ekki
gera þetta að neinu kappsraáli. En á
hinn bóginn hefi eg ekki neina trú á
því, að þakhellurnar rými járninu burt.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) hefir tvisvar
staðið upp til að mæla með breyt. sinni
á þingskj. 322 við 12. gr. D. f frumv.
Hann hefir viljað halda þvi fram, að
hér væri ekki farið frara á neina verulega breytingu. En nú hefir hann aftur
komið meö breyt. við hina fyrri breyt.
sina. Hann vildi halda þvi fram, að
hann vildi koma í veg fyrir það, að
ekki yröi meira brúkað en það, sem
farið er fram á ífrumv., eneg get ekki
fundið, að þessi till. bindi hendur stjórnarinnar i þvi efni næsta fjárhagstimabil. Annaðhvort finst mér því till. vera
gagnslaus eða skaðleg, og miði til að
tefja fyrir framgangi þessa máls. Eg
þykist hafa komist að raun um, að afleiðingin yrði sú, að telegraf kæmi
hingað 2 árum sfðar en ella.
I lok
ræðu sinnar hafði h. þm. áskorunarorð
um það, að hinir bygnari meðal þingmanna myndu athuga þetta og kannast við, að till. sin væri rétt. Vér telj-

609

Fjárlög 1900—1901

um 088 fult eins hygna, þó vér séum á
annari skoðun i þessu máli.
H. þm. Rvk. (J. Jens.) hafði einnig i
ræðu sinni áskorunarorð í þá átt, að
nú gætu menn sýnt, hversu velviljaðir
þeir væru þessu máli.
Eg veit ekki
hvað hann hefir meint með þvi að segja
þetta, hvort hann með þvi hefir ætlað að
hafa áhrif á þingmenn. Það er næsta
einkennilegt, hvílikt kapp þessir menn
ieggja á það að glepja fyrir málinu og
hindra rétta framsókn þess.
En eg
vona svo góðs af h. þingd., að hún
láti ekki fleka sig i þessu roáli.
Mér skildist á h. þm. Vestm. (V. G.),
að eg hefði talið það litilfjörlegt atriði,
að latneskur stíil sé ekki heimtaður til
inntökuprófs i lærða skólanum. Vissu
lega get eg ekki talið það litilfjörlegt
atiiði, þvi að ef latneskur still er heirataður til inntökuprófs, þá hlýtur undirbúningurinn að verða talsvert örðugri.
Og enn fremur er það ekki litilfjörlegt
atriði, et þetta er brot á skólareglugjörðinni.
En það, sem eg sagði, það var þetta,
að meiri hluti nefndarinnar liti svo á,
að ráðið til að kippa þessu i lag væri
of stórt, þegar ætti að beita fjárveitingarvaldinu til að knýja fram vilja sinn.
Fjárveitingarvaldið er beittasta vopnið,
hvort sem með þvi á að hrinda einhverju áfrara eða aftra mönnum frá
einhverju. En þetta atriði er of litið
til þess að brúkað sé beittasta vopnið
til að koraa þvi fram.
Vil eg svo ekki tala meira.
ATKVGR. fór þannig:
Breyt.till. á þingskj. 347 við 3. gr. 1.
aths. sþ. með 19 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 290 við 10. gr. A. 2 sþ.
með 12 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 334,1 við 10. gr. C. 4. b.
feld með 11:11 atkv.
Alþ.tið. B. 1899.
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Br.till. á þskj. 341 við 10. gr. C. 4. c.
sþ. með 12: 1 atkv.
Br.till. á þskj. 321 við 11. gr. 7. a. sþ.
með 12 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 391 við ll.gr. 7. o. sþ.
með 16. sarahlj. atkv.
Br.till. á þskj. 343,1 við 11. gr. 12. feld
með 12: 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já:
net:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Björn Sigfússon,
Jens Pálsson,
Eiríkur Gíslason,
J. J., þm. Eyf.
Guðj. Guðlaugsson,
Jón Þórarinsson, Halldór Danielsson,
Pétur Jónsson,
Jón Jensson,
Sighv. Árnason,
J. J., þm. A.-Sk.,
Sigurður Gunnarss., Olafur Briem,
Þórður Guðmundss., Skúli Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson, Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmund88.,
Þórður Thoroddsen.

Br.till. á þskj. 334,2 við 12.gr. A. 3.
sþ. með 18 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 334,3 við 12. gr. A. 3.
sþ. með 21 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 317 við 12. gr. b. 4.
Orðin mílli sviga tekin aftur. Hitt sþ.
með 12 : 10 atkv.
Br.till. á þskj. 338 við 12. gr. B. sþ.
með 12: 4 atkv.
Br.till. á þskj. 345 við 12. gr. B. sþ.
með 18 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 334,4 við 12. gr. C. 2.
aths. samþ. án atkv.gr.
Br.till. á þskj. 343,2 við 12. gr. C. 3.
feld með 13 : 7 atkv.
Br.tili. á þskj. 352 við br.till. á þskj.
322 við 12. gr. D. athugas. feld með
13: 5 atkv.
Br.till. á þskj. 322 við 12. gr. D.
Aths. feld með 13 :8 atkv.
Br.till. á þskj. 334,5 við 13. gr. B. III.
c. 4. feld með 11:11 atkv.
39 (18. sept.).
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jd:
net:
Br.till. á þskj. 334,6. við 13. gr. B.
Jón Þórarinsson, Jón Jónss.,2. þm.Eyf.
III. c. 4. sþ. með 13 :8 atkv.
Br.till. á þskj. 334,7 við 13. gr. B. III. Skúli Thoroddsen, ólafur Briem,
Valtýr Guðmundss., Pétur Jóusson,
c. 5. sþ. með 14 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 351 við 13. gr. B. IIL Þórður Guðmundss., Sighvatur Árnason,
Þórður Thoroddsen. Sigurður Gunnarss.
c. 9 sþ. án atkv.gr.
Br.till. á þskj. 334,8 við 14. gr. B. III. Þorl. Guðmundsson. Tryggvi Gunnarss.,
Br.till. á þskj. 343,6 við 13. gr. C. 26.
c. 13. sþ. með 12:4 atkv.
Br.till. á þskj. 339 við 13. gr. B. III. sþ. í e. hlj.
Br.till. á þskj. 344 við 13. gr. C. 27.
c. 13. sþ. með 16:1 atkv.
Br.till. á þskj. 327 við 13. gr. B. III. feld með 16 : 5 atkv.
Br.tili. á þskj. 343,7 við 13. gr. C. 30.
c. 16. íeld með 11 : 11 atkv. að viðh.
feld með 11:9 atkv.
nafnakalli og sögðu
Br.till. á þskj. 343,8 við 13. gr. C. 31.
nei:
jd-.
feld með 12 : 8 atkv.
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Br.tíll. á þskj. 334,9 við I3.gr. C. 31.
Guðl. Guðmundss., Klemens Jónsson,
sþ. með 18 shlj. atkv.
Jens Pálsson,
Eirikur Gislason,
Br.till. á þskj. 343,9 víð 13. gr. C. 32.
Jón Jensson,
Guðjón Guðlaugss.,
tekin aftur.
J. Jónss., þm. A.-Sk., Halldór Danielss.,
Br.till. á þskj. 342 við 13. gr. C. 33.
Jón Þórarinsson, J. Jónss., þm. Eyf.,
sþ. með 15 samhlj. atkv.
Sighv. Árnason,
Olafur Briem,
Br.till. á þskj. 341,2 við 18. gr. aths.
Skúli Thoroddsen, Pétur Jónsson,
7. sþ. með 16 shlj. atkv.
Tryggvi Gunnarss., Sigurður Gunnarss.,
Br.till. á þskj. 343,10 við 18. gr. síðValtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
asta viðaukagr. tekin aftur.
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.
Br.till. á þskj. 339 vlð 18. gr. síðustu
Br.till. á þskj. 343,3 við 13. gr. C. 17.
viðaukagr. tekin aftur af flutningsmanni
feld með 13 : 5 atkv.
Br.till. á þskj. 323 við 13. gr. C. 19. en jafnskjótt tekin upp aftur af 2. þm.
Eyf. og var hún samþ. með 16 samhlj.
sþ. með 13 :1 atkv..
Br.till. á þskj. 343,4 við 13. gr. C. 21. atkv.
Frutnv. i heild sinni með breyt. sarasþ. raeð 14 shlj. atkv.
Br.till. á þskj. 3.43,5 við 13. gr. C. 21. þykt í e. hlj. og verður sent Ed.
féld toeð 11:9 atkv.
Ein umr. (C. 504, 514, 516,519,520,
Br.till. á þskj. 335 við 13. gr.
521,
523, 524). 22. ágúst.
sþ. með 12 :1 atkv.
Br.till. á þskj. 335 Við 13. gr.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
sþ. með 14 : 5 atkv.
Eyf.). Eg vona, að h. þingdm taki það
Br.till. á þingskj. :326 við 13.
ekki illa upp fyrir mér, þó að eg byrji
25 feld með 11: 11 atkv. að viðhöfðu ræðu mina með því að minna þá á, að
nafnakalli og sögðu.
það er nú orðinn hver seinastur tíl þess
jd:
nei:
að leggja smiðshöggið á þetta mál, og
Björn Sigfússón,
Einar Jónsson,
að sérhver þau mistök, sem fram kunna
Eirikur Gíslason, Klemens Jðnsson,
að koma í málinu, verður úr þessu torGuðl.Guðmundsson, Guðjón Guðlaugss.,
velt að laga. Það væri því æskilegt,
Jens Pálsson,
Halldór Danielsson,
að frumv. yrði sem rainst breytt frá
J. Jónss., þm. A.-Sk. Jón Jensson,
þvi sem það kom frá h. Ed., þvi það
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vitum viö allir vel, að et fjárlögin koma
fyrir sameinað þing íyiir kappsmál
milli þingdeildanna, þá getur það verið mikill skaði. En það er árfðandi að
hugsa þetta mál vel, því þrátt fyrir öll
þau störf, sera við höfura raeð höndum,
og þótt misjafnlega kunni með pau að
takast, þá er það víst, að ef fjárlögin
verða vel úr garði gerð, þá er nokkuð
unnið. Þetta mál er eittafhinum mikilsvarðandi raálum, og áriðandi að oss
takist að leysa það svo vel af hendi
sem frekast er kostur á. 'Og það er
rajög þýðingarmikið atriði, hvernig við
fiörura með þessa fáu aura, sem okkur
er falið á hendur að ráöstafa, þó auðvltað geti ávalt verið misjafnir dóraar
um það.
Því verður ekki neitað, að breytingar þær, sem fram hafa komið. eru æði
raargar, og ef þær yrðu allar samþyktar, þá er hætt við, að kapp gæti komið railli þingdeildanna, og þess vegna
hefl eg farið nokkrum alraennum crðuro um þetta mál, áður en eg sný mér
að hinum einstöku atriðura.
Þegar fjárlögin fóru síðast frá deildinni um daginn, þá var gert ráð fyrir
130.000 kr. tekjuhalla. Nú hefir fjárlagafrumv. tekið þeim breytingum i h.
Ed , að tekjuhallinn heflr rainkað hér
um bil um 30,000 kr.
H. Ed. hefir
þótst vilja spara, og henni heflr tekist
það svona, eins og b. þm. sjá. En þegar um það er að ræða að brúka eitthvert fé, þá er mest undir þvf komið,
hvernig þvi er varið.
Og tekjuhalli
þarf eigi að vera neitt óttalegur, ef fénu
er vef varið, en sé þvi ekki vel varið,
þá er bann ískyggilegur. Og sparnaður er þvi að eins heppilegur, að fénu
sé að öðruro kosti ekki varið til neins
þarflegs fyrirtækis.
En mér finst að h. Ed. hafí ekki tekist svo vel að spara landsins fé sem

614

skyldi. Hún hefír t. d. tekið 13,000 kr.
af því fé, sem Nd. hafði ætlað til eflingar landbúnaðinum og 25,000 kr. af
þvf, sem hún haföi ætlað til vega og
samgöngubóta; þessir 2 liðir eru þá
sarntals 38,000 kr. eða nokkuru meira
en öllum sparnaðinum nemur. Egætla
mér ekki að fara að leggja neinn áfellisdóm á h. Ed. fyrir þetta, en mér þykir þannig lagaður sparnaður ekki allskostar skynsamlegur eða heppilegur, af
þvf að h. d. hefir aftur varið talsverðu
af þessu sparaða fé til annars. Sparnaðarpólitfkin hjá b. Ed. hefir hafið sig
upp á kostnað landbúnaðarins og saragangnanna, en hún hefír aftur hnotið
um biblfuna og fallið á kné í kirkjugarðinum.
Eg vil ekki fara fleirum almennum
orðum um þetta.
Eg verð þá að lýsa því yfir, að afstaða fjárlaganefndarinnar í þessu máli
er sú sama og áður. Hún vill breyta
sem minstu, og ef tillögur hennar, þær
er fyrir liggja, verða samþyktar, þá
rainkar tekjuhallinn um 4000 kr., ef
allar tillögur nefndarinnar verða sara
þyktar. Þetta er að vfsu ekki mikið,
en það er þó í áttina.
En breyt. þær, sem aðrir h. þm. hafa
komið fram raeð, eru yfirgripsmeiri og
stefna f aðra átt.
Þær nema til hækkunar útgjöldunum
25,000 kr., en til lækkunar 12.000 kr.,
svo að ef allar breyt. kæmust að,næmi
bækkunin á tekjuhallanum 9000 kr. Og
eg vil taka það fram, að það væri leiðinlegt, ef við sendum frumv. til h. Ed.
raeð raeiri tekjuhalla, en nú er ráðgerður í þvf, eins og það liggur fyrir
frá h. Ed.
Eg skal þá að svo mæltu snúa mér
að einstökum brtill. og taka þær f
þeirri röð, sem þær eiga við í frv.
Hin 1. brtiil. er frá h. þm. Mýram.
89*
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(H. D.) og er við 10. gr. C. 4 b, og er þess með till. ura að hækka styrkinn til
efnis, að styrkurinn til búnaðarfélaganna, búnaðarfélags íslands upp í 7000 kr.
sem f frv. stjói narinnar var ákveðinn þegar fjárl. voru rædd hér i deildinni, var
18000 kr. og sena stendur með sömu upp- raikill atkv.fjöldi fyrir þvf að láta
hæð f þessu frv., sé settur f 20000 kr. Af- þetta vera 8000 kr. Én nú hefir h.
staða fjúrlaganefndarinnar f þessu er eins Ed. lækkað það 1 6000 kr. og imynda
og hún var; fjárl.nefndin var á móti eg raér að þessi háttv. deild muni ekki
þessari hækkun, og eg þóttist þá sýna gera það að kappsmáii, heldur fallist
fram á, að ástæðan til þessarar hækkun- hiklaust á þessa tíil. iandbúnaðarnefndar væri svo sérlega litil. Búnaðarfé- arinnar.
Nokkuð öðru máli er að gegna um
lögin munar alls ekkert um það; það
er lfklega ekki nema svo sem 2 aurar næstu brtill., um að veita fé til gróðrá mann. Eg skil ekki I raönnum að arræktunarstöðvar. Fjárl.nefndin var
þeir skuli vera að koraa fram með á móti þeirri fjárveiting, en hún var
þessa till. um hækkun á styrknum til samt samþykt hér í deldinni með 3000
búnaðarfélaganna, nema þeir geti kom- kr. fyrra árið og 2000 kr. seinna árið.
ið með einhverjar ástæður fyrir þvi. Þessa fjárveiting hefir háttv. Efri deiid
Eg sé engar ástæður til þess að hækka felt burt.
Nu hefir landbúnaðarneíndin aftur
þessa fjárveitingu.
Þvert á móti sýnist mér réttara, eins og líka fyr og sfð- komið með tiil. um þetta, en hefir lækkar heflr verið hreyft, að þessi fjárveit- að fjárv. ekki svo lítið, sett hana 2000
ing mætti smám saman fara að mínka, kr. annað árið, en 1500 kr. hitt árið.
af því að sá upphaflegi tilgangur henn- Eg álít nú að þetta málefni sé þannig
ar var sá, að hvetja menn til jarðabóta, í eðli sinu, að það muni ekki vera
og þeim tilgangi er að æði miklu leyti kostað of miklu til þess þó þetta sé
náð. Jarðabæturnar eru búnar viða veitt.
Fleiri brtill. hygg eg ekki séu framað sanna gagn sitt, og menn halda hér
eftir áfram með þær hvort sem styrk- koronar við 10. gr.
Við 11. gr. eru þær llka fáar, þær
urinn er meiri eða minni, og eg vona
að alveg eins miklu verði afkastað i eru aðeins tvær. Önnur er frá b. þm.
þessu efni á landinu,. þó hann minki N.-Múl. (E. J.) og er þess efnis að
og jafnvel hverfi; enda er það sannast tannlæknirinn fái styrk til að ferðast
að segja eitthvað skrftið að vera að kringum landið, 300 kr. hvort árið.
gefa mönnum fé til að bæta jarðir sfn- Fjárl.nefndin getur ekki verið samþykk
ar. Það væri miklu skemtilegra að þessari brtill.; hún sér ekki sérlega
þurfa þess ekki; hagsvonahvötin og mikla nauðsyn á þessu. Hún verður
sæmdarhvötin ætti að vera mönnum að álíta, að tannveikir menn geti fengnóg. Eg hygg að starf þessara fé- ið hjálp hjá hlutaðeigandi læknura þó
laga sé svo vel á veg komið, að það það séu ekki specialistar. Það er nokkþurfi ekki að vera að styrkja þau uð annað með tannveika menn heldur
öilu lengur, og hvað getur þá verið en með augnasjúklinga. Það sem gefunnið við það að vera að hækka fjár- ur ferðum augnalæknisins um landið
veitinguna? Eg vona þvi að háttv. svo mikla þýðingu, er það, að þegar
deild fallist ekki á þessa brtill.
augnalæknirinn fer um landið, getur
önnur brtill. er við sömu gr. næsta hann sagt sjúklingunum hvort það sé
staflið. Þar keraur landbúnaðarnefndin ráðlegt fyrir þá að koma hingað til
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Rvikur, og vera undir hendi hans til
lækninga. Það er því full ástæða til
að veita syrk til ferða hans, en tannlæknirinn held eg geti varla verið ástæða til að styrkja.
Nefndin getur ekki annað en verið
á móti þessari till., og gerir það af
því, að hún heldur að þessi tjárveiting
muni ekki koma að neinum sérlegum
notum.
H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) hefir komið
raeð till. um 1200 kr. styrk til spitalans á Akureyri. Það er nú svo skamt
siðan að talað var svo mikið um fjárveiting til spitala; eg held það sé búið að tala svo mikið um það og háttv.
þingmenn eru búnir að fá svo volduga
fyrirlestra um þetta efni, að enginn ætti
að þurfa að vera i efa um hvernig á
að greiða atkv., og eg þykist sannfærður fyrirfram um, að þeir muni allir
vera búnir að festa sig á einhverju af
þessum prinsipum i spitalamáliuu, sem
svo mikið hefir borið á bér i deildinni,
svo að sérhver þingm. greiði atkv. i
þessu máli eftir föstu prinsfpi.
Fleiri breytingartiilögur eru ekki við
11- gr.
Við 12. gr. eru aftur dálitið fleiri, og
hætt við að geti verið nokkuð sundurleitar skoðanir um sumt af þeim.
Hin 1. er nú sarat ekki mikil eða
stór; hún er aðeins aths. um það, að póstmeistarinn verði látinn fá leigulaust
ibúðarherbergi, sem eru i pósthúsinu.
Þessi aths. leggur nefndin til að sé
feld, og ástæðan, sem henni sýnist vera
til þess, er sú, að það sé ekki rétt að
gera það að lögum, að hann hafi ókeypis búst'að. Fjárl.netndin hefir ekkert á móti þvi að póstmeistari fái að
nota þessi herbergi fyrir litla -leigu,
en að það sé nokkursstaðar sett frara,
að hann eigi ókeypis bústað, það vill
fjárl.nefndin ekki að svo stöddu, fyrir
það fyrsta af þvi, að bún álitur enga
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þörf á þvi að hann fái það; og þó það
verði eins og h. þm. ísf. (Sk. Th.) segir, aðeins tii tveggja ára, þá eru líkurnar svo miklar til að þessi fjárveiting verði föst, ef hún á annað borð
kemst inn, að nefndinni finst að þá
8é ekki nægil^ga séð fyrir hag landssjóðs. Eg hefi sem sagt ekkert á móti
þvi að póstraeistarinn hafi bústað i þessura herbergjum, meðan ekki þarf á
þeim að halda til annars, og eg vil
gera ráð fyrir þvf lika, að hanu fái
það fyrir litið eða jafnvel ekkert, en það
er það, sem eg vil koma i veg fyrir,
að siðar, þá er þessi herbergi verða
tekin til annarar notkunar, geti póstmeistarinn átt heimting á uppbót fyrir það, að hanh hafi að einhverju
leyti átt að hafa frian bústað og haldi
svo framvegis þeirri uppbót i notum
þess. Þó það séu ekki nema svona
ineinlausar athugasemdir geta þær orðið viðsjálir gripir með tfmanum, ef þær
komast inn f (járlögin.
Mér virðist þvi að það sé sú eina
rétta leið, að svo stöddu, að iöggjafarvaldið geri enga ákvörðun um þetta
atriði.
Næst er breyttill. við 12. gr. B. 9.
Þessi töluliður hefir þegar leitt af sér
æði miklar umræður. Upphaflega var
farið fram á, að landssjóður veitti 20 þús.
kr. gegn þvi að sýsluvegasjóður veitti
aðrar 20. þús. Þegar þetta svo kora
til umræðu, þá voru ýmsar raddir móti
þessari veitingu, einkum af þvi að
sýslan væri svo illa á vegi stödd, en
þessi fjárveiting átti þó einkum að
vera til þess að styrkja menn, með
því að veita þeim atvinnu. Þetta var
siðan fært niður f 10 þús. gegnjafnháu
tillagi úr sýsluvegasjóði, og var það
samþ. eins og menn muna, þó nefndin
væri að visu altaf á móti þvi, eins og
það lá fyrir, en h. Ed. hefir nú kipt i
burtu skilyrðinu, en vill að öðru leyti
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fallast á fjárveitinguna. Eg er bálf
bræddur um að fjárveiting þessi mundi
að nokkru leyti missa titgang sinn, ef
hún er veitt i þessu formi. Aðaltilgangurinn er, að þvf er mér skilst, sá, að
styrkja þá hreppa, sem bágstaddastir
eru, en ekki sá að leg^ja veg, og eg
hefði kunnað betur við að veita sýslufélaginu þessa upphæð til þess að
styrkja þá hreppana, er bágast eru
staddir, á hvern þann hátt er því sýndist, en ekki binda það við að gjöra veg.
Nú er komin brtill. frá h. þm. Strand.
(Quðj. G.) sem breytir þvi, að þessu
lé skuli varið til vegagjörðar, en fer
í'ram á að því sé varið til jarðræktar.
Það getur vel verið, að það yrði tii
þéss, að féð lenti þá fremur i þeim
hreppunum, sem verst eru staddir, og
að þeir hetðu enn meira gagn at þvi
vegna jarðabótanna, svo að með þvi
móti væru tvær flugur slegnar i einu
höggi, en eg er hræddur um að ervitt
kynni að verða að útbýta þessu fé milli
ðveitafélaganna svo, að ekki kæroí upp
figur og óánægja milli þeirra. En
verði breytingartillaga nefndarinnar,
ura að liðurinn falli burtu, ekki saraþykktur, mun eg greiða atkv. með þess
ari till.
Þá hafa h. þm. Árn. (Tr. G. og Þorl.
G.) komið fram með brtill. við 12. gr.
C, þess efnis, að veittar 6éu 5000 kr.
til þess að bæta innsigling á Stokkseyri, og var það samþykt hór í deildinni á dögunum. Nú hefir h. Ed. felt
þá fjárveiting burtu, án þess mér sé
vel Ijóst af hvaða ástæðum. Eg hygg
helzt að hún hafi gjört það vegna
sparnaðar og svo meðfram af því, að
hún hafl álitið að þessi upphæð væri
of litil til þess að koraa að tilætluðum
notum. Eg verð nú að álfta það réttari stefnu, sem tekin var hér í Nd. að
lofa þeim er næatir standa, að reyna
þetta, úr þvi þeir vilja leggja talsvert
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fjárframlag á sig sjálfa í því skyqi.
Það mælir líka nokkuð með þessari
ijárveitingu, að maður, sem ætla má
að bafl töluvert vit á þess háttar, og
rannsakað hefir leiðir og lendingar á
suðurströndinni, hefir gjört áætlun um
kostnaðinn og er sú áætlun liklega fult
eins áreiðanleg og margar aðrar, sem við
höfum haft að burðast með. Alt öðru
máli er að gegna með aðra brtill. frá
h. 1. þra. Árn. (Tr. G.), sem er sú 1.
á þgskj, 535. Eg skil ekki hvaða skynsamlegar ástæður h. þm. hefir fyrir
því að fara nú enn að koma fram með
þennan uppvakning. Eg hugsaði að
tillaga i sömu átt hefði verið svo rækilega kveðin niður við 3. umr. að ekki
væri hætt við að hún kæmi fram aftur, einkum þar sem h. Ed. hefir látið
athugasemdina og skilyrðið standa óbreytt, eins og það kom frá Nd. Eg
álit óþarft að færa ástæður móti till.
enn á ný, þar sem það var nægilega
búið áður. Eg skil ekki að hinn h.
þm. hafi nokkra von um að þessi till.
nái að ganga fram.
Þá eru ekki fleiri breyt.till. við 12.
gr., en það er eins og vant er, að þær
eru æðimargar við 13. gr. H. Ed. hefír ekki verið ánægð með uppbótina til
prestsins í Nesþingum, og þess vegna
hækkað hana um 100 kr., en eg vil
minna á það, að nefndín í þessarí deild
vildi veita honum uppbót sem sarosvaraði þeim
tekjumissi, sera
bann
hefði beðið, eftir að hann sneri sér til
þingsins, því það sem áður hafði gengið frá, annaðhvort vegna skeytingarleysis eða slóðaskapar, áleit nefndin
landssjóði ekki skylt að borga.
Þá hefir h. Ed. bætt við nýjum tölulið við A, sera verður 11. tl. Sá liður
fer fram á að veita alt að 8000 kr. til
þess að kaupa kirkjugarðsstæði fyrir
Reykjavík. Það er ekki i fyrsta sinn
að þetta vandamál kemur fyrir deild-

621

FjArlög 1800—1901.

ina, og það eru ekki raargir dagar siðan, að það lá hér fyrir deildinni í talsvert aðgengilegri mynd eftir minni
skoðun, þar sem faríð var fram á
makaskifti á lóðum. Þá till. feldi h.
deild, að eg ætla af þeirri ástæðu, að
hdn áleit það mál ekkí rétt fram borið, og þvl væri réttast að fresta þvi til
næsta þings, að minsta kosti hafði eg
ekki neina aðra ástæðu.
En undir
meðferð þessa máis, þá var nokkuð
sem mér var torvelt að skilja. Hæstv.
landsh. lét ekki uppi skoðun sína á
málinu hér i deildinni, en eg var svo
heppinn, að vera staddur i Ed. þegar
þetta mál var þar til umræðu, og lét
hann -þá i ijósi þá skoðuu sfna, að landinu bæri að sjá Reykjavík fyrir kirkju
garði. Reyndar hefir sú yfirlýsing ekki
svo mikla þýðingu fyrir þessa deild,
þvi eg álit að till. um daginn hafi
raestmegnis verið feld vegna formsins.
Við þm., sem komum utan af landinu,
rekum okkur á það, að margt er bér
öðruvisi en við ætluðum og höfum vanist; svo er með þetta kirkjugarðsmál.
Eg er nú ekki nægiiega kunnugur hinum
sögulega gangi þessa. máls, en eitt er
jnér torvelt að skilja, og það er, hvernig Reykjavík hefir orðið eigandi að
hinum gamla, niðurlagða kirkjugjarði,
og vildi þvi spyrja, hvort hún hafl
haft heimild til þess, og ef svo væri,
þá hvaða heimild? Eg hefi heyrt að
Reykjavik hafi haft töluvert fé upp úr
þeim garði, og ef svo skyldi vera, þá
er ekki nema sanngjart að hún leggi
að minsta kosti þá upphæð til hins
nýja kirkjugarðs. Meiri hluti fjárlaganefndarinnar hefir lagt til, að fella
þennan 11. tölulið burtu, en til þess að
vekja ekki kapp i þessu máli, þá hefi
eg leyft mér að koma fram með breyt.till., sem heimiiar að lána dómkirkj
unni í Reykjavfk 6000 kr., til þess að
kaupa kirkjugarðsstæði. Eg hefi gjört
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þessa till. til þess að fyrirbyggja, að
safnaðarstjórnin þyrfti að lögsækja
landssjóðinn um kirkjugarðsstæði, og til
þess að forðast vandræði. Eg verð
fastlega að mæla með þvi, að min till.
verði satnþ., þvi þetta mál er kannske
eitthvert hið hættulegasta til þess að
verða að kappsmáli.
H. þm. Vestm. (V. G.) hefir komið
með breyt.till. við 13. gr. B. IH. c. 4 —
5, ura styrk til timakenslu . i latínuskólanum. Aðalbreytingin er fólgin i
því, að h. þm. Vestm. (V. G.) leggur
það til, að liðurinn um hin sérstöku
laun til cand. mag. Bjarna Jónssonar
fyrir tímakenslu, sé feldur burtu; en
auk þess leggur hann það til að féð
til timakenslu i lærðaskólanum sé hækkað um lðO kr. frá þvi sem það var
í stjórnarfrumv., eða úr 1850 kr. upp
i 2000 kr. á ári. Þetta mun helzt
koma af þeirri skoðun h. þra. Vestm.
(V. G.), að hann vill láta auka ofurlftið borgunina fyrir tímakensiu, og láta
reikna hana út eftir nokkuð öðrum
reglum en hingað til hefir viðgengist.
Eg skal ekki orðlengja um þetta, en
lýsi þvi að eins yfir, að nefndin heidur
við fyrri skoðun sina i þessu. Að öðru
leyti gjðri eg ráð fyrir, að b. þm. muni
færa rök fyrir breyt.tili. sinni, og bíð
eg þess að heyra þau, þótt eg sjái
reyndar ekki hvaða gilda ástæðu hann
muni geta fundið fyrir því, að fella
burtu ákvæðið um sérstaka tímakensluborgun handa Bjarna Jónssyni. Hér
liggur fýrir önnur breyt.till. um það,
að færa laun manns þessa upp i 1500
kr. Þó að 1300 kr. séu óneitanlega
lág laun i samanburði við laun annara
kennara við latínuskóiann, og i sjálfu
sér alt of lág til þess að geta iifað á
þeim, þá vill nefndin þó enn halda við
sina tillögu.
Þá hefi eg sjálfur leyft mér að koma
með breyt.till. við 13. gr. B. VI. a, um
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að eftir 3. tölulið komi nýr liður:
Styrkur til frú Guðlaugar Wium, til að
halda kvennaskóla á Seyðisfirði, 500
kr. hvort árið. Fjárlaganefndin hafði
stungið upp á þvi að veita ofurlítinn
styrk til kvennaskóla á Austfjörðum,
en sú tillaga var feld við 2. umr. hér
i deild, án þess mikil rök væru færð
fyrir því, að það væri rétt að fara
þannig að, og án þess að mér þætti
þau afdrif vel skiljanleg, er eg bar þau
saman við þaö, hvernig atkvæði féllu
um skyld mál i deildinni. Eg vil að
visu ekki halda tillögu þessari fram
með neinu ofurkappi, en eg vildi gefa
h. deild kost á að greiða atkvæði um
hana enn að nýju, til þess henni veittist færi á að sýna meiri sanngirni en
hún virtist sýna við hina fyrri atkvæðagreiðslu, þegar það er borið saman
við ýmislegt annað, sem heflr staðið
og enn stendur óáreitt i fjárlögunum
af mér og öðrum, svo sem námsatyrki,
kenslustyrki og annað fleira. Eg er
þess viss, að þessum styrk mundi eins
vel varið og hverjura öðiura námsstyrk eða kenslustyrk. Eg fel h. deild
þetta til yfirvegunar, og tel mig mann
að betri fyrir það, að eg vil gefa henni
kost á að bæta úr þvi, sem mér fanst
henni skjátlast við hina fyrri atkvæðagreiðslu.
Þá vill h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) lækka
styrkinn til landsbókasafnsins um 600
kr., og að orðin »og til samnings spjaldskrár< falli burtu. Meiri hluti nefndarinnar getur ekki verið raeð þessu,
og eftir þvi sem eg hefi reynt að kynna
mér málið, þá held eg að hér sé um
töluvert þarfaverk að ræða. Landsbókasafnið er ein af hinum beztu og
merkustu eignuro vorum, sem vér eigum sem þjóð, og eg get ekki séð eftir
þvi, þótt nokkru fé sé varið til að
gjöra það sem bezt úr garði, sérstaklega
virðist mér eiga að stýðja að þvi, að
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það 8é gjört sem aðgengilegast, og þótt
eg þekki ekki persónulega hvert fyrirkomulag sé haganlegast á bókasöfnum og skrám yfír þau, þá hefi eg það
þó fyrir satt, að spjakhkrár séu einkar
hentugar fyrir hagnýtendur safnanna.
Eitt af því sem h. Ed. hefir felt úr,
og sem oss hér var meira eða minna
sárt um, er styrkurinn til að gefa út
bækling með myndum ogkortum snertandi ísland, bækling sem á að útbýta
á Parisarsýningunni að ári, og vera
eins konar auglýsing um Island. H.
deild tók svo vel i þetta mál, að eg
gjöri mér beztu von um, að tillaga
nefndarinnar, um að taka þessa styrkveiting aftur upp í fjárlögin, fái hér
góðan byr. Eg er viss um að það mun
ekki vekja sundrung milli deildanna,
þótt þessi breyt.till. verði samþykt.
Eg vil benda á það, að þar sem lagt
er fram töluvert fé af annara hálfu
til þess að sýna fslenzka muni i Paris,
þá má það ekki minna vera, en að vér
leggjum fram 1000 kr. til að semja
bækling, er eigi verði oss til minkunar, eða standi á baki sams konar bæklingum um Grænland og Færeyjar. Eg
tel þetta sæmdarmál fyrir oss, og að
vér megum ekki telja eftir þetta litla
fé. Þá vill nefndin fella burtu 9. liðinn úr 13. gr. C., það er nýr liður, sem
settur var inn í frumv. í háttv. Ed.
Beiðni um styrk til að þýða bibliuna,
lá fyrir fjárlagauefndinni frá bibliufélaginu, svo.máliðvar þegar orðið henni
talsvert kunnugt. Það er tvent sem
gjörir það að verkum, að nefndin vill
ekki láta veita styrk þenna, að minsta
kosti ekki að þessu sinni. Fyrst er
það, að bibliufélagið sjálft á töluvert fé,
svo að einmitt nú, þegar menn barma
sér um fjárskort og tala um að þurfi
að spara, einmitt*nú virðist ekki vera
hinn rétti tími til að veita fé þetta,
Vér vonum að einhvern tima ári bet-
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ur, og þá getur fremur verið ástæða til ritgjörð um þetta efni, sem útbýtt hefað styrkja félagið. Annað er það, og ir verið meðal h. þm.; eg er viss um
það er í mínum augum höfuðástæða. að hún mun stórum skýra málið fyrir
Eg tel oss visindalega þýðing bibJíunn
hverjum þeim, sem alvarlega vill yfirar af frumrnálinu ofvaxna sökum fæð- vega það, og það veit eg að allir muni
ar vorrar og smæðar, og vísindaleg vilja gjöra. Eg fyrir mitt Jeyti er svo
biblfuþýðing auk þess að likindum raið- snortinn af hugmyndinni, aðmér blandur þörf en margt annað.
Eg skal ast ekki hugur um að greiða atkvæði
benda á það, að sama daginn sem h. með tillögunni.
Ed. fellir burt úr fjárlögunum styrk til
Nefndin Jeggur það til, að 13. liðurgróðrartilrauna, sama daginn vill hún inn í 13. gr. C., falli burt. Þaðereinn
veita fé til biblfuþýðingar. Þetta flnst af þessum liðum, sem hefir átt að sæta
mér absurd, hrein og bein fjarstæða.
miklum breytingatilraunum.
í h. Ed.
Þá hefir h. 1. þm. Skagf. (Ó. Br.) var stungið upp á hækka hann, en þar
komið með tillögu um, að veitt sé fé var líka stungið upp á að fella hann;
til að rannsaka byggingarefni landsins. þó fór svo að Jokum, að hann stóð þar
JSamskonar tillaga var samþykt hér við óhaggaður frá því sem hann fór héðan
2. uror., en aftur feld við 3. umr.; þá úr deildinni. Nefndin hefir þá ástæðu
var bæði farið fram á hærri upphæð fyrir tillögu sinni, að henni þykir ekki
og tillagan þá nokkuð lausleg, þar sem liklegt, að fyrirtækið verði stofnað á
stjórninni var heimilað að fá hverjum þessum grundvelli, og þótt það yrði
sem húu vildi féð, og hún þurfti eigi stofnað, þá séu minstar líkur fyrir, að
annað að segja við hann, en að hann fyrirtækið borgi sig, eða að það geti
ætti að verja þvi til að rannsaka bygg- orðið landinu að miklu gagni. Þetta fé
ingarefni landsins. Nú er þessu nokk- er veitt á nafn manns þess, sem ekki
uð breytt; nú má eigi verja fénu öðru hefir látið litið á sér bera; nú nýlega
vísi en eftir ráðstöfun búnaðarfélags hefir þessi raaður sent út flugrit um
landsins, og þótt sumir kunni að vera bankann, þá stofnun, sem oss ætti að
á því, að ekki sé fengin næg trygging vera einna annast um allra stofnana
fyrir þvf, að fénu sé vel varið þrátt vorra; á þessa stofnun hefir hann ráðfyrir þetta, þá er eg þó á því, að þetta ist á þann hátt, sem eg álít svo gagnsé bezta tryggingin, sem vér getum stæða framkomu hvers góðs Islendings,
fengið, og það er mín trú, að í prakt- að eg álít að við eigum ekki að trúa
iskum búnaðarefnum muni það verða honum fyrir fé þessu. Að vekja ótrú
bezti ráðanautur landsstjórnarinnar. Eg á bankanum, reyna til að gjöra menn
veit það vel, að skoðanirnar. á þessari hrædda við hann og helzt að fá honura
fjárveitingu voru ákaflega misjafnar; lokað, alt þetta getur orðið sá skaði
sumir töldu hana alira mesta heiilaráð, fyrir þjóðina, að henni hefir ekki verið
aðrir sýndust aftur á móti verða lítt sýnt annað eins tilræði á þessari öld,
snortnir af því, sem sagt var um nauð- eins og þetta.
H. 2, þm. ísf. (Sk. Th.) hefir komið
syn hennar. Mér dettur ekki í hug að
halda langa ræðu fýrir breyt.till. þess- með tillögu um að lagfæra skilyrðið,
ari, en vil visa hverjum þeim, sem vill sem í fjárlögunum er sett fyrir fjársökkva sér niður í grundvallarhugsun veitingunni til séra Mattíasar Jochumsþá, sem hún hefir að geyma, á að lesa sonar. Skilyrði þetta var sett í h. Ed.
Alþ.tið. B. 1899.

40 (18. sept.).
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og var það fremur til bóta en hitt, og
sama má enn segja um breyt.till. Eg
vil þvf óska, að allir þeir, sem vilja
styðja fjárveitinguna, veiti og till. þessari fylgi.
Þá hefir og sami h. þm. (Sk. Th.)
komið með tíllögu um að veita Jóni
sagnfræðing Jónssyni 600 kr. á árv
Sú fjárveiting var samþykt hér i deild,
þegar fjárlögin voru hér áður, og þá
allmikið rætt um hana, svo að eg finn
ekki ástæðu til að tala um hana nú.
Meiri hluti nefndarinnar getur ekki
fallist á að veita leikfélagi Reykjavik.
ur 300 kr. á ári. Áður var farið fram
á að félaginu væru veittar alt að 500
kr. á ári, gegn því að Reykjavíkurbær
legði fram annað eins. Nú er, eins og
eg tók frara, farið fram á að það fái alt
að 300 kr., gegn því að bærinn leggi
fram helmingi lægri upphæð að minsta
kosti. Þessi tillaga er aðgengilegri fyrir Reykjavikurbæ, að því leyti, aðhann
þarf að leggja fram minna fé, og einnig fyrir landið af sömu ástæðura. Þrátt
fyrir þetta hefir meiri hlutinn þó ekki
fallist á tillöguna.
Enn leggur h. þm, ísf. (Sk. Th.) til,
að fjárveitingin til Jóns Sveinssonar sé
hækkuð um 50 kr.; það er helmingur
inn af þeirri upphæð, sem h. Ed. lækkaði fjárveitinguna um. Eg gjöri ráð
fyrir að það muni ekkert kappsraái
verða á neina hlið, hvað ofan á verður.
Nefndin heldur fast við, að Halldór
Lárusson fái 400 kr. hvort árið, en ekki
600 kr. að eins fyrra árið. Hún hyggur að starfi hans sé þannig háttað, að
fjárveitingin komi þannig að betri not.
um, og vil eg því roælast til, að h
deild fallist á tillögu nefndarinnar.
H. 1. þm. S.-Múl. (S. G) á hér eina
breytt., sem fer fram á það, að veita
leikfélagi Eskifjarðar dálitla fjárupphæð.
Mér er það kuhnugt, að félag þetta á
jjeiður og þökk skilið fyrir starf sitt;
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það var stofnað og því hefir verið haldið áfrara með dugnaði og þolgæði dæmafáu hér á landi. En af þvi að eg býst
við að h flutningsm. (S. G.) muni mæla
með tillögunni, þá skal eg ekki tala
fleira um hana.
Aftur leggur nefndin það til, að styrk
urinn til Ólafs Rósenkranz til leikfimiskenslu falli burt. Eftir þvi sem sést á
bænarskrá, sem maður þessi hefir sent
h. ed. um málið, ætlast hann ekki til
að fá borgun fyrir sjálfa kensluna, hana
muni hann veita ókeypis, en að fénu
eigi að verja til að borga með ljós,
hita, ræsting, áhöld o s. frv. Það sést
á bænarskránni, að um 40 manns hafa
notið kenslu þeirrar, sem hér er farið
frara á að styrkja. Eg held að útgjöld
félags þessa hljóti að vera lítil; eg hefi
heyrt, að það hafi fengið að nota leikfimishús og áhöld latínuskólans ókeypis, og þegar kenslan sömuleiöis er ókeypis, þá getur ljós, hiti og ræsting ekki kostað neitt stórfé, og eg vil
spyrja: Getur félag ungra manna ekki
kostað þetta lítilræði? Eg hefi fýrir
satt, að f félaginu séu efnaðir menn
eða efnaðra manna synir, að minsta
kosti ættu þeir að geta borgað fyrir
sig. Og er það nú eiginlega vert að
vera að styrkja leikfimi og annað nám,
á meðan nemendur vilja ekkert leggja
i sölurnar til að afla sér þe6S?. í öllu
falli vil eg ráðleggja leikfélagi þessu
að kynna sér leikfélag Eskifjarðar og
það sem það hefir lagt í sölurnar; það
kynni þó að verða til þess, að það
kæmist að þeirri niðurstöðu, að fyrst
um sinn ætti það að geta starfað án
styrks úr landssjóði. Eg segi þetta ekki
af þvi, að eg unni ekki leikflmi og
telji hana ekki hina nytsömustu list,
heldur af þvi, að mér virðist hér koma
fram sá hugsunarháttur, sem bráðnauðsynlegt er að venja þjóðma af.
Eg verð að telja háttv. ed, mislagðar
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hendur, er hún samþykti sama daginn
styrk til leikfélags þessa, sem hún feldi
styrkinn til leikfólags Eskifjarðar. Því
að mér er óskiljanlegt, að menn í Reykjavik eigi að vera mældir á annan mælikvarða en menn annarsstaðar á landinu, en þótt sorglegt sé, er ekki til
neins að dyljast þess, að svo virðist
stundum vera
Þá vill háttv. þingm. Vestm. (V. G.)
fella burtu styrkinn til hússtjórnarskólans. Um þennan styrk hefir áður verið rætt hér i deildinni og hann feldur,
en nú hefir háttv. Ed. sett inn i frv.
800 kr. f. á. og er ætlast til að því sé
varið til þess að kaupa áhöld o. s. frv.
Nefndin getur ekki greitt atkv. með
þessari till., þótt skólinn sé nú kominn
á stofn og verði vonandi með tímanum svo arðsöm stofnun, að hann ætti
að geta borið sig, þá er þess að gæta,
að hann er enn i talsverðum skuldum
fyrir áhöld og annan stofnunarkostnað,
og virðist því' rétt, að hann fái nokkurn styrk í bráð, þar sem hann annarsvegar verður að teljast liklegur -til
gagns og þrifa
Eg get ekki verið með brtill. háttv.
þm. Árn. við 15. gr. Þessi fjárveiting
hefir staðið gegn um allar umræður í
báðum deildum og enginn mælt á móti;
þykir mér því óviðkunnanlegt að þessi
till. hefir komið fram. Nefndin getur
ekki fallist á hana.
Þá eru till. við 18. gr.; 2 þeirra eru
um lán til Reykjavíkur til hafskipabryggjugerðar, og um lán til mjólkurbúa og hafa þær áður verið samþyktar hér í deildinni; og þótt sagt sé, að
landssjóðnr sé ekki því vaxinn, að veita
þetta lán alt, þá er þó að rainsta kosti
óskaðlégt að hann hafi heimild til þess,
ef til kæmi að iánsins væri óskað og
féð væri þá til.
Loks er brtill mín ura lán til að
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kaupa lóð fyrir grafreit handa Reykjavík. Um hana hefi eg áður talað, og
vona eg að hún verði til að gjöra málið mildara og aðgengilegra.
Landshöföingi: Eg get verið ^samþykkur háttv. framsm. nefndarinnar
(J. J., þm. Eyf.) ura margt það, er hann
tók fram viðvfkjandi meðferð háttv.
Ed. á fjárlögunum og eins um hitt,
hvaða reglu ætti að fylgja við meðferð
þeirra hér. það hefir farið nú eins
og stundum fyr, að komið hefir slik
skæðadrífa af breytingartillögum við
eina umr. hér í deildinni, að við borð
liggur að menn drukni í henni, þvi
bæði hafa gamlar áður feldar brtill.
verið vaktar app aftur og nýjar bætst
við. Það er leiðinlegt, að hin háttv.
fjárlaganefnd hefir ekki getað fengið
tækifæri til að kynua sér þær allar,
svo hinn háttv. frarasm. gæti sagt afdráttarlaust álit nefndarinnar um hverja
einstaka þeirra, en það hefir hann ekki
getað; vanalega hefir hann orðið að
segja: raeiri hluti nefndarinnar, og hafi
honum orðið á að segja: nefndin, hefir
oftast gollið við úr ýmsura áttum: meiri
hlutinn. Eg man ekki eftir, að nefndin hafi á fyrri þingum nokkurn tíma
haldið eins lítið saman eins og nú á
þessu þingi. Áður var þetta öðru vísi;
þá hélt nefndin venjulega saman og
dró mikinn hluta þingdeildarinnar með
sér, en nú ber það eigi allsjaldan við,
að nefndarmenn greiða atkvæði hver
gegn öðrum, og hinir aðrir þingdm.
fylgja þeim á víxl.
Samheldnin hefir
þar ekki verið eins roikil og æskilegt
væri og miklu minni hér í deildinni en
i háttv. Ed.
Mér list nú ekki sérlega vel á sumar af þessura brtill., og það er athugavert, að tekjuhallinn er altaf að aukast; Þetta verð eg að telja háskalegt.
Við umr. um annað mál hér í deildinni,
40*
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sem sé bankamálið, var það oft tekið
fram af ýmsum háttv. þm., að voði
væri á ferðum með fjárhag landsins.
Þessu var reyndar mótmælt af sumuni,
en eg. er hræddur um, að hinir háttv.
þm. hafi ekki gert sér nægilega Ijóst
í hverju voðinn liggur. Hann liggur
ekki i breyting á bankalögunum, en
hann liggur í fjárlögunum. Tekjuhallinn er altaf að aukast við hverja umr.;
útgjöldin aukast, án þess að tekjurnar
aukist að sama skapi. A þessu fjárhagstfmabili verður tekjuhallinn um
150 þúsund kr, ef alt verður útborgað,
sem gert er ráð fyrir, og þó raá búast
við, að á næsta fjárhagstimabili verði
hann tvöfaldur við þetta. Það kalla
eg voða, þvi eg sé ekki, hvernig á að
fá það fé inn. Auðvitað má í bráðina
taka viðlagasjóðinn til að borga tekjuhaliann, en það er mjög viðsjárvert.
Það væri leiðinlegt, ef þær spár rættust, sem komu fram í Rikisdeginum,
þegar talað var um fjárhagsaðskilnaö
íslands og Danmerkur, þá var því spáð,
að íslendingar mundu safna í viðlagasjóð á góðu árunum, en eta hann svo
upp aftur á stuttum tíma, þegar þeir
yrðu soltnir. Nú er ekki hart í ári,
og væri því réttara að spara það sem
hægt er og geyma féð, þangað til að
þörf er fyrir það, eða að minsta kosti
að eyða því ekki í ónauðsynleg útgjöld.
Þá vil eg roiunast nokkuð á fáeinar
brtill. Eg skal þá fyrst geta þess, viðvikjandi brtill. nefndarinnar við 12. gr.
A. 4. a. að eg legg ekki sérstaklega áherzlu á það mál. Eg kom fram með
þessi ákvæði i Ed. vegna umr. þeirra,
sem urðu um þetta mál hér í deildinni,
en nú stendur það á litlu, einkum þar
sem háttv. framsm. nefndarinnar heíir
lýst þvi yfir, að nefndin vildi ekki að
réttur póstmeistarans til að nota íbúðarherbergi í pósthúsinu, sé ákveðinn
með lögum, en befði hins vegar ekkert
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á móti því, að hann héldi þeim fyrir
lága þóknun eða jafnvel ekkert, og við
hið siðara mun eg halda mér.
Það er nauðsynlegt að póstmeistarinn búi í pósthúsinu, en herbergi þau,
er hann hefir til afnota, eru svo Iftilfjörleg, að ef hann ætti að greiða leigu
af þeim, mundi hann heldur kjósa að
búa annarsstaðar; en eins og eg hefi
bent á, getur það oft komið fyrir að
póstur komi um nótt, og væri póstraeistarinn ekki i pósthúsinu, yrði það
til þess, að bæjarmenn fengju bréf sín
seinna en annars. Seinustu brtill nefndarinnar er eg ekkert á móti, af því
hún er þýðingarlaus. Það kemur ekki
til mála, að hægt sé að veita þetta lán.
En hinsvegar er það leiðinlegt, að bin
háttv. fjárlaganefnd virðist ekki hafa
gert sér ljóst, hvernig fjárhagur landsins er, er hún tekur þessa till. upp
aftur.
Næst kemur þá brtill. á þingsk. 519.
Eins og greinin er orðuð nú, skil eg
hana svo, að ef sfra M. sækir um lausn
frá*embætti án þess að hafa læknisvottorð, þá fái hann þessar 2000 kr.
sem eftirlaun, en geti hann lagt fram
læknisvottorð, verði þau eftir’aun, sem
hann á heimting á, bætt svo upp að
þau verði 2000 kr. Mér skilst því að
hann eigi að fá 2000 kr, hvort sem
hann fær lausn með eftirlaunarétti eða
ekki, og það álit eg nægilegt, því að
meira hefir hann ekki sótt ura.
Eg
kann ekki við aðferð þingsins, þegar
það kemst í eftirlaun. Þjóðin vill helzt
engin eftírlaun hafa, eða þá mjög Iítil,
en þingið ryður stundum í þá menn,
sem um eftirlaun sækja, raeiru en þeir
hafa búist við. I slíku er engin samkvæmni, og það er ekki rétt. Um br.till. um byggingarefnarannsókn, þingsk.
523, skal eg ekki bæta neinu við það,
sera hinn háttv. framsra tók fram.
Eg skil ekki, að sú fjárveiting geti
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orðið að neinum notum, að minsta kosti
er hún ekki bráðnauðsynleg, og gæti
því beðið. Auk þess er tillagan skrítilega orðuð, I tilliti til þess, hver eigi
að verja þessu fé. Ef það er meiningin
að láta landsðtjórnina gjöra það, þá er
það skritið að binda hendur hennar svo,að
hún sé skyld til að haga sér i þvi efni
að öllu leyti eftir þvi, sem búnaðarfélag landsins vill ákveða. Heldur væri
þó tiltök að láta búnaðarfélagið verja
því sjálft, það er hvort sem er orðið
eins konar átrúnaðargoð. Menn halda,
að ef »BúnaðarféIag íslands* gengst
fyrir einhverju, þá sé engin hætta, því
að alt verði að gulli i þess höndum;
eg tyrir mitt leyti hefi nú ekki svo
mikla trú á þvi; mér sýnist bezt að
bíða og sjá hvernig það reynist; þess
vegna sýnist mér nóg, að það fái þessar 6000 kr., sem efri deild hefir ætlað
því, og svo þessa viðbót til mjólkurmeðferðar.
Styrknum til gróðrartilrauna, þingskj.
524, sem efri deild hefir strykað út, er
eg eins mótfallinn eins og hún, en þar
sem breyt.till. er fram komin frá landbúnaðarnefndinni, tel eg sjálfsagt, að
hún verði samþykt, og skal eg því að
eins gjöra þá athugasemd, að mér finst
skrftið, að vilja hafa þessa gróðrartil
raunastöð einmitt í nánd við Reykjavik,
það er víst af því, að nágrennið hérna
er svo frjósamt og vænlegt til gróðurs,
mönnum gefur heldur en ekki á að líta,
þegar menn ganga hérna um, holtin og
melarnir. Eg fyrir mitt leyti vildi helzt
óska, að þessi stöð yrði sem lengst i
burtu, og ætti hún að hafa lögbundinu
stað, væri réttast að hafa hana á
Hvanneyri.
Að verja 20000 krón. úr
viðlagasjóði til lána til mjólkurbúa er
falleg hugsun — en ekki annað.
Þá er þingskjal 528 um tfmakenslu i
latinuskól. Ef þessi upphæð verður veitt,
skil eg svo, að ætlast sé til, að borgun
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fyrir timakenslu í latinusk. sé færð upp
f 1 kr. um tfmann, og að í annan stað
skuli tfraakennarar eins fá tfmaborgun,
þó einstöku tfmar falli úr, t. d. þegar
frf er, þannig, að timakennari, sem
kennir 24 tfma á mánuði, fái 24 krónur
hvern raánuð, eins þegar t. d. jólafrí er.
Eg tek þetta fram, til að háttv. þingdeildarmenn geti mótraælt því, ef þeim
sýnist.
3 háttv. þingm. fara fram á, á þingskjali 330, að liðurinn um fjátveiiingu
til kirkjugarðsstæðis falli burtu. Háttv.
framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) skýrði svo
mikið frá þvf máli, að þótt eg kæmi
hingað með þeim fasta ásetningi, að
leggja á móti þessari tillögu, þá skal
eg játa, að hann hefir snúið mér 1 þvi
máli.
Breyt.till. á þingskjali 546 er að
minni hyggju alveg fullnægjandi. —
Eg skal geta þess, að háttv. framsm.
(J. J., 2. þm.. Eyf.) vakti athygli á einu
atriði, sem eg hefi ekki hugsað um,
sem sé þvi, hvað orðið væri um gamia
kirkjugarðinn, og eg get ekki neitað
því, að háttv. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.)
sannfærði mig, að minsta kosti í svip,
um að landssjóður ætti þar eitthvað til
góða, rneð þvf að hann er kirkjugarðseigandinn. En eg vil ekki tala mikið
um það mál, því verið getur, að til séu
einhver atriði, er gjöra kynnu tilkall
landssjóðs veikara en það sýnist. —
Er sé það svo, að landssjóður eigi gamla
kirkjugarðinn, þá er lítið efamál að
hann á heimting á, að bærinn leggi til
að minsta kosti eins stóran reit, og þó
það sé auðvitað ekki nóg, þá er það
nokkur viðbót, og ætti þá lánveiting
sú, sem farið er fram á í breyt.till. hins
háttv. framsm. fj. J., 2. þingm. Eyf.),
6000 kr., að verða nægileg. En eins
og ef hefi tekið fram, eru ekki nú fyrir
hendi tæki til að rannsaka þetta, svo
eg get ekki sagt um það með vissu.
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Það ætlar ekki að verða endaslept
raeð styrkinn til Gullbringu- og Kjósar8ý9lu. Háttv. tramsm. (J. J., 2. þm. Eyf.)
drap dálítið á sögu þess máls. Eg hefi
ekki annað við þá sögu að athuga, en
að háttv. efri deild gjörði að eins þá
breytingu, að fella burtu skilyrðið, sern
var þýðingarlaust, af því að meiningin
var, að sýslan legði fram frá sér það
sem hún hefir kostað til vegar, sem
þegar er búið að leggja; var því sama
hvort skilyrðið stóð eða ekki.
Nú vill háttv. þm. Strand. (Guðj. G.)
gjöra þennan styrk að eins kónar jarðræktarsjóð, en eins og tillagan er orðuð,
er þetta alveg ómögulegt, og það hefir
háttv. flutningsmaður séð, þar seni hann
vill flytja þessa veitingu yfir á 10. gr.
C. 6, en það hefir aldrei þótt kurteist
að setjast f annara sæti, og háttv. þm.
Strand. (Guðj. Guðl.), sem er svo kurteis maður, hefði átt að gæta þess, að
sætið er ekki autt, þvf þar situr fyrir
styrkur til búnaðarrits, og mundi hans
gæta lítið, ef þessi veiting settist ofan
á, en eg kann nú ekki við, að reka
þann styrk burt.
Auk þess vil eg gjöra þá athugasemd,
að skilyrdið er þannig vaxið, að engin
umboðsstjórn getur fullnægt þvi. Það
stendur, að fátækustu mennirnir eigi
að sitja fyrir vinnu, en hvernig í dauðanura á umboðsstjórnin að hafa gætur
á því. Umboðsstjórnin getur ekki borgað út féð, nema skilyrðunum væri fullnægt, að fátækustu mennirnir hefðu
unnið, að öðrum kosti mætti heirnta
veitinguna aftur, og færi þá með hana
eins og styrkinn til Magnúsar Þórarinssonar hér í deildinni. Þess vegna verður annaðhvort að láta veitinguna standa,
eins og hún er i frumv., eða láta þessa
athugasemd falla burtu.
Úr því eg er að tala um vegafé, skal
eg geta þess, að efri deild hefir fært
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féð til flutningabrauta úr 25,000 krón.
niður i 20,000 kr. Meining efri deildar
var, að engu væri varið til flutningabrautar f Eyjafirði, en þegar eg benti
á, að leiðinlegt væri að hætta við þetta
Bvona hálfgert, hélt efri deild því fram,
að óþarfi væri að halda vegagjörðinni
áfram, þvf náttúran hefði búið þar til
fiutningabraut á vetrum.
Neðri deild
ætlaðist til, að nokkuru af þessu væri
varið til flutningabrautarinnar i Eyjafirði, en þá var öll upphæðin, sem
ætluð vrr til fiutningabrauta, 25,000 kr.,
en nú eru að eins ætluð 20,000 krón.
til þeirra.
Eg vil því fá að heyra, hvort þessi
deild ætlast til, að nokkuru sé varið
til brautarinnar í Eyjafirði, eða eins og
efri deild, að því sé öllu varið til brautar f Húnavatnssýslu. Ef svo færi, að
þessi deild væri á öðru máli, þæktist
landsstjórnin hafa frjálsari hendur, til
að halda áfram með brautina f Eyjafirði,
svo að hún yrði ekki gagnslaus.
Ólafur Briem: Eins og menn muna,
kom eg, þegar fjárlögin voru hér til
2. umræðu, með breyt.till. um að verja
5000 kr. til að rannsaka byggingarefni
landsins og til leiðbeininga í húsagerð.
Hún fekk þá all-góðar undirtektir, en
var svo aftur feld við 3. umr.
Aðalorsökin til þess var, að mönnum þótti
upphæðin nokkuð há og tillagan nokkuð óákveðin
Eg hefi nú ásamt fimm
öðrum þingmönnum leyft mér að koma
fram með breyt.till. um þetta, þar sem
upphæðin er færð niður í 3000 krónur
og athugasemd er bætt við ura, að fé
þessu skuli varið eftir tillögum búnaðarfélags Islands.
Háttv. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.)
tók þessu vel, en hæstv. landsh. fór
ómjúkum orðuro um tillöguna, en einkum þó um athugasemdina, og vildi
heldur hreint og beint láta veita Bún-

687

Fjárlög 1800—1901.

688

að&rfélagi íslands þetta fé, ef á annað I þessu máli áleiðis, og menn munu helzt
borð setti að fá því i hendur umráð yfir hafa augastað á Sigurði Péturssyni
fénu, En eg er ekki á sama máli um verkfræðing, ef honum entist líf og
þetta. Komi stjórn Búnaðarfélagsins ■ heilsa. Hann ætti að terðast um landsér ekki saman um, að fénu verði varið i ið til að kynna sér húsaskipun og
til verulegs gagns, gerir hún engar til- rannsaka þau efni, er raenn byggja úr
iögur um, hvernig því skuli verja, og og jafnframt gefa mönnum upplýsingar
þá verður það aldrei útborgað úr lands- um, ef einhverju væri hagað betur i
sjóði, ef athugasemdin er þannig orðuð. öðrum landshlutum, og svo setja sig i
I sambandi við þetta skal eg með leyfi samband við útlenda byggingarfræðinga,
forseta lesa hér upp erindi frá stjórn til þess að njóta góðs af þeirri reynslu,
Búnaðarfélagsins.
er þeir hafa fengið. Augnamiðið er að
•Eftir ósk nokkurra þingmanna vott
fá sem bezt húsakynni fyrir sem minst
ar undirrituð stjórn Búnaðarfélags ís
verð; að þau uppfylli þær kröfur, sem
lands, að svo framarlega sem alþingi gerðar eru til góðra hýbýla, séu heilveitir fé til að rannsaka byggingaretni næm, súglaus og rakalaus, varanleg
landsins, og til leiðbeiningar i húsagerð, eða endingargóð, haganleg eða þægileg
er stjórn Búnaðarfélagsins boðin og uragöngu, og enn fremur lagleg útsýónar,
búin til þess, hvort sem vill að vera i alt með sérstöku tilliti til þess, að
ráðum með landsstjórninni um meðferð byggingarnar verði sem kostnaðarþessarar fjárveitingar eða sjálf ráðstafa minstar. Mér finst fyrsta sporið i þessa
henni sem bezt hún getur, og telur átt eiga að vera að afla sér þekkingar,
stjórn félagsins slika fjárveitingu einkar en það cr auðvitað ekki einhlitt, nema
nauðsynlega og timabæra, enda heflr framkvæmd fylgi með.
Það má ef til vill koma með þá mótBúnaðarfélag Suðuramtsins haft samskonar verkefni með höndura.
báru, að efni skorti til framkvæmda,
Reykjavík 21. ágúst 1899.
en á seinni árum hefir verið mjög mikH. Kr. Friðriksson, Þórh. Bjarnarson, ill áhugi hér á landi á að bæta húsaEirikur Briem.
kynni, enda vonandi sá áhugi fremur
Til
þróist og vaxi, með þvi hann er sprottalþingis 1899.
inn af, mér liggur við að segja, einni
Þrátt fyrir ummæli hæstv. landsh. hinni göfugustu tilfinningu, að þeim líði
get eg ekki betur séð, en nöfn þessara vel, sem manni eru nánastir.
Ein hætta getur stafað af þessum ámanna séu trygging fyrir, að þessu fé
sé ekki á glæ kastað.
huga, sú, að menn byggi yfirefnifrara,
Sumir hefðu ef til vill haldið, að og það þvi fremur þegar byggingarlandsstjórnin mundi verða fegin að kostnaðurinn er ekki nákvæmlega lagðþurfa ekki að vera ein um að ráðstafa ur uiður, áður en menn ráðast i byggþessu fé, þvi eins og menn vita, er inguna. En allir hljóta að sjá, að siðstjórnin hlaðin störfum, svo hún getur ur er hætt við þvi, ef áætluu er fyrlrvarla sint þeim öllum, og mér finst þvi framgerðyflr kostnaðinn, bygðá reynslu
hún ætti að þakka fyrir, að fá þarna og nákvæmum rannsóknum.
3 góða menn sem ráðanauta.
I sambandi við þetta skal eg taka
Tilætlunin með fjárveitingunni er sú, fram, að með þvi ábúðar- og úttektarað útvega hæfan mann til þess að lögin eru mjög ófullkomin, má búast
ganga í þjónustu landsins, til að hrinda við, að ekki liði á löngu, að þau verði
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endurskoðuð, og að sú endurskoðun
gangi meðal annars í þá átt að tryggja
betri húsabyggingar ájörðum. Enjafnhliða slíkri lagabreytingu er nauðsynlegt að húsabyggingar fari ekki fram i
annari eins ráðleysu og stundura hefir
átt sér stað, svo að spornað verði við
þvi fjártjóni, sem leiðir af þvi, að einn
rifur niður það sem annar byggir upp.
Eg verð að biðja menn að gæta þess, að
hér er að eins um fáar krónur að ræða
i sambandi við það, sem gæti sparast
á öllu landinu, ef þessum styrk yrði vel
varið, svo að árangurinn samsvaraði
tilganginum, þvi þá mundi mega telja
hagnaðinn ekki I tuguro heldur hundruðum þúsunda. Hér við bætist sá óbeini hagnaður, að húsin mundu verða
hollari bústaður en nú gjörist alment.
Af því eg hygg þetta eitt af þýðingarmestu sporunum á framfarabraut þjóðar vorrar, vona eg að raálið fái góðar
undirtektir, og verði ekki að ágreiningsefni.
Klemens Jónsson: Eg á hér eina brt.
á þingskj. 544 um að veita sjúkrahúsinu á Akureyri 1200 kr. styrk. Þessi
styrkbeiðni er ekki ný; við 2. umr.
þessa máls hér i deildinni lá fyrir breyt,till., sem fór fram á að 2000 kr. væru
veittar í þessu augnamiði, en hún féll
með litlum atkvæðamun.
Breyt.till.
kora fTam af þvi, að spftalinn er í fjárþröng, en hefir hlutfallslega ekki fengið eins raikið tillag úr landssjóði eins
og t. a. m. spitalinn á Seyðisfirði. Sá
spitali kostaði
15,000 kr. og fær
5,000 kr. tiliag úr landssjóði, en Akureyrarspítalinn, sem kostar 25,000 kr.,
fær ekki heldur nema 5,000 kr. Hér
hefir því komið fram bersýniiegt misrétti, sem mér sýndist ástæða til fyrir
deildina að laga, og enn bersýnilegra
er þetta misrétti, þegar þess er gætt,
að iandið ætlar að leggja fram helming
af kostnaði til spitala á Patreksfirði, en
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einungis >/« hluta kostnaðar til ákureyrarspitala. Eg hefi þó ekki farið
fram á sömu upphæð nú og í fyrra
skiftið, ekki af þvi að 2000 kr. væru
of mikið handa spítalanura, heldur af
þvf, að eg álít ekki rétt að koraa með
sömu br.t. upp aftur og aftur. Það, sem
einkum gefur mér góðar vonir um að
þessi sanngjarni styrkur verði veíttur,
er það, að með landsspitalanum fá sýslurnar hér fyrir sunnan ókeypis spitala,
en það voru einkum þm. úr þessura
kjördæmum, þar á meðal meira að segja
einn læknir, og það sá, sem mest barðist fyrir landsspitalanum, sem greiddi
atkvæði á roóti styrknum til Akureyrarspitaians. Eg þykist því gera góðverk við þessa þm., með því að koma
fram með þessa brt., þvi mér þykir óliklegt að menn, sem fá gratis spítala,
setji sig á móti þvi, að þeir sem hafa
kostað ærnu fé til spitala hjá sér, fái
litilfjörlegan styrk, en hér með gefst
þeim nú tækifæri til að bæta þennan
órétt.
Svo vildi eg vikjafáumorðum aöfiutningabrautunum. Ed. hefir gert sér þann
sóma, að lækka mikið fjárveitinguna
til fiutningabrauta, og raá ef til vill
verja það i sjálfu sér, en ástæður Ed.
til þessa eru þannig lagaðar, að eg
get ekki látið vera að minnast á þær.
í nefndaráliti Ed, stendur, að draga
megi að halda áfram raeð flutningabrautina f Eyjafirði, þvi þar séu góðir
vegir. Eg skil ekki hvernig menn geta
látið slikt frá sér fara, þar sem flestir
nefndarmenn eru ókunnir og vita þar'
af leiðandi hvorki hvort vegir þar eru
góðir eða vondir. Aftur á móti veit
eg, að einn nefndarmaðurinn er kunnugur i Eyjafirði, en eg skil ekki i, að
hann með góðri samvizku geti sagt
þetta um vegina í Eyjafirði, þvi eg get
lýst því yfir, að það er langt frá að
svo sé, og áður en farið var að bæta
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vegina hérna í kring um höfuðstaðinn,
var hvergi eins slæmur vegur eins og
fram Eyjafjörðinu með köflum.
Þetta
er því beiniinis rangfærsla. Hvað hinni
náttúrlegu flutningabraut viðvfkur, skal
eg játa það, að stundum er akfæri á
vetrura, en það er eins með Eyfirðinga
og aðra menn, að þeir þurfa að flytja
vörur á sumrin lika, og þar að auki
kemur það fyrir, að akfæri bregst nærri
algjörlega. Það sem kom raér til að
minnast á þetta var það, að hæstv. lh.
upplýsti í ræðu sinni, að það hefði
komið fram við umr. i Ed., að meining
deildarinnar hefði verið, að engu af þvi
fé, sem veitt væri til flutningabrauta,
skyldi varið til flutningabrautarinnar
í Eyjafirði. Þetta finst mér óhyggilegt,
að hætta svona við hálfnað verk og
koma með þvi i veg fyrir að nokkurt
gagn verði að þvi, sem unnið hefir verið.
Mér finst Húnavatnssýsla vera fullsæmd
af að fá það til að byrja með, sem afgangs verður, þegar búið er að gera
flutningabrautina í Eyjafírði svo langa,
að eitthvert gagn verði að henni, því
það verða að likindum 12— 14 þúsund
kr., eða sama sem Eyjafjarðarsýsla
mátti byrja með, sem eftir verða handa
Húnavatnssýslu, og þegar hætt verður
i Eyjafírði, fær Húnavatnssýsla alt saman. Mér flnst það meiningarleysa, að
hætta við brautina i Eyjafirði, meðan
hún er ekki komin lengra, og eg skal
geta þess, að háttv. Nd. hefir beinlinis
lýst þvi yfir, að hún vilji aðhyllast till.
stjórnarinnar i athugasemdunum við
fjárlagafrumvarpið. Þetta gerði hún,
þegar hún með miklum atkvæðamun
feldi till. frá h. þm. Húnv. um að verja
öllu flutningabrautafénu i Húnavatnssýslu.
Þá skal eg leyfa mér að minnast á
brtíll. á þingsk. 519. frá h. þm. ísf. (Sk
Th.). Það er brtill., sem fer fram á, að
Alþ.tið. B. 1899.
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ákveða dálitið skýrara um styrkinn til
Matth. Jochumssonar. Hvað þetta snertir, þá skal eg geta þess, að eg votta
háttv. þd., bæði Ed. og Nd., þakkir
mínar fyrir það, hvað þær hafa tekið
vel i þetta mál.
Sérstaklega hefir
háttv. Ed. ætlað að bæta úr, með því
að orða þetta eins og hún hefir gert;
en sjálfsagt heflr það orðið i ógáti, að
athugasemd h. Ed. er þannig, að láti
sira Matth. af prestskap án löglegra
orsaka, fær hann 2000 kr., haldi hann
áfram prestskap, fær hann 600 kr.,
eins og hann hefir nú, en fari svo að
hann sækti um lausn með læknisvottorði, sem eðlilegast væri um svo aldraðan raann, þá fengi hann ekkert,
hvorki þessar 2000 kr. né 600 kr. Úr
þessu bætir brtill. h. þm. ísf. (Sk. Th.).
Hún er i þessu tilfelli, sem eg nefndi,
alveg nauðsynleg, og eg verð. fastlega
að mæla með þvi að hún verði samþ.,
til þess að taka af öll tvimæli, og þar
sem h. d. hefir samþ. fjárveitinguna, og
þar eru margir, sem unna þessum
manni fyrir skáldskap hans, þá vona
eg að þessi brtill. verði samþykt.
Þá vil eg minnast á viðaukatill. frá
h. þm. A.-Sk. (J. J.) viðvíkjandi eftirlaunum til sira P. Guðmundssonar, sem
eg vil mæla með; enda er hún i sjálfu
sér ekki annað, en að hann fái að
halda eftirlaunum sinum óskertum.
Þegar sira P. hætti prestskap, voru
honum veittar i eftirlaun 500 kr., sem
reyndar var hærra en hann átti heimting á; en þegar þess er gætt, að hann
hafði um langan tima þjónað einhverju
hinu lélegasta útkjálkabrauði landsins,
og einkanlega þegar tekið er tillit til
þess, að honum var gjörður óréttur,
þar sem honum hafði verið veitt það
með fyrirheiti, en það fyrirheit haft að
engu, þá átti hann skilið að fá þessi
eftirlaun, og það því fremur sem hann
41 (19. sept.).

643

Fjiríög Í9Ó0—-1901.

var sárfátækur.
Eg hafði því ætlað
mér rð koma fram með till. ura að
hækka eftirlaun hans um 100 kr., en
þar aem slíkar brtill. eiga ekki uppi
á pallborði hjá þinginu, eiukanlega þegar það er prestur. sera í hlut á, þá hætti
eg við það. Að visu væri hugsanlegt,
ef það væri laust, létt og hægt og aðgengilegt brauð, að þessi maður gæti
þjónað því, og að hann sækti um það;
og það vill nú svo vel til, að slíkt
brauð er til, nl. Staður í Súgandafirði,
svo það er ekki óliklegt, að sira P.
sækti um það brauð. En eitt er vist,
að honum er ómögulegt að lifa á þvi,
sem hann hefir nú. Eg get þvi ekki
séð, að það sé mikill skaði skeður, þó
þingið samþykki þessa till., og að minsta
kosti er eg glaður yfir því, að hún
hefir komið fram, því hún hefir geflð
mér tilefni til að minnast á þetta mál.
Ttyggvi fíunnarsson: Eg hefi leyft
mér að koma fram með brtiil., sem eg
býst við að eigi táa liðsmenn og sé til
dauða dæmd, eftir því sem mér heyrðist
tekið undir það mál við 3. unir, fj.l.; einkum var það háttv. framsm. (J. J., þm.
Eyf), sem var nýlega að tala um, að
hann skildi ekki í því, að eg hefði verið að koma með þessa brtill. aftur inn
i þingdeildina, eins og þvi var tekiö
við 3. umr. fjárlaganna. Eg ætla að
svará báttv. framsm. með sömu orðum,
sem hann sjálfur hafði um aðra till.,
sem hann var flutningsmaður að. Hann
sagði: »Eg kom með þessa brtill. til
þess að háttv. þingm. ættu kost á að
bæta úr þvi, sem þeim hefir áður missýnst<. Eg kem einmitt lika með þessa
brtill. f sama skyni. Meiningin með
brtill. er sú satna, sem eg fór fram á,
þegar málið var hér til 3. umr. Eg
sagði þá að till. stjórnarinnar væri svo
viðsjárverð, af þvi ekki væri ákveðið,
hve mikið landið alls ætti að leggja til.
í henni er tarið fram á 75,000 kr.
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veitingu, en ekki talað um það, hvort
aftur eða framvegis þurfl aðrar 75,000
kr, til að kom þessum fréttaþræði yfir
landið. Sumir álita, að ef brtill. min
kæmist að, þá muni hún eyðileggja
fyrirtækið. En þetta er viðbára ein og
hugarburður.
Það er ekki liklegt, að
stórt félag, sem ætlar að ráðast i fyrirtæki, sem kostar fleiri milljónir, hætti
við það, þótt nokkurar þúsundir kr.
vanti. En sem sagt, ef þingið þorir að leggja þetta á landið, þá er það
ekki min sök; eg fann skyidu mína að
koma fram með brtill.
Þá er brtill. á þingsk. 535, sem fer
fram á fjárveiting til að búa til spjaldskrá yfir landsbókasafnið. Það er ein
af þessum upphæðum, sem er dálítið
viðsjárverð og dregur dilk eftir sór.
Ef upphæðin er veitt nú til að byrja
með, þá þarf framvegis f fleiri þing að
veita fé til þessa, þvi þetta er mikið
verk, sem ekki er til neins að byrja,
ef ekki er haldið áfram.
Þetta getur
orðið á endanum eins raargar þúsundir, eins og stungið er nú upp á huudruðum króna.
Komi það fyrir, sem
verið er að tala um, aö bókasafnið
verði flutt, þá eru þessar spjaldskrár
þvf nær ónýtar, þvi þá þarf aftur að
breyta eftir nýrri niðurröðun i nýrri
byggingu.
Þá hefi eg á þingsk. 533 eina brtill.
Það er um styrk til að bæta innsigling
og höfn á Stokkseyri. Fjárl.netndin kom
með þessa till. og deildin samþykti
hana, en háttv. Ed. hefir komið sér
saman um að breyta þessu, hvort sem
það hefir verið af sparnaðarhugmynd eða
at þvi að þeim eru ekki kunnugir málavextir. Stokkseyri vex fljótast af öllura bæjum á Suðuriandi; það er eins og
það væri i Ameriku; hún hefir vaxið
um ’/< á örfáum árura. Eins og háttv.
þm. er kunnugt, er á allri suðurströndinni hafnalaust, neraa á Eyrarbakka
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er höfn, sera notuð hefir verið í mörg
ár af þeitn kaupmönnum, er þar hafa
rekið verzlun. En auk þess að höfnin
er vond, er hún svo lítil, að varla
geta legid þar fieiri skip en þau, sera
föstu verzlaninni heyra til, sízt svo, að
þau geti legið í festum, sera festar eru
i sker, en það er nauðsynlegt á þeirri
höfn. Kaupfélag Árnesinga og Rangæinga var þvl í vandræðum, þar til
reynt var að nota Stokkseyrarhöfn.
Það er félögunum og þar af leiðandi
verzlun að þakka, að Stokkseyri hefir
vaxið svo fljótt.
Eg vona því að þefr af þingm., sem
riðnir eru við kaupfélög, gefi till. minni
atkvæði sitt, svo pöntunarfélögin séu
ekki i hættu vegna hafnleysis. En sé
ekki gert við hötnina, þá er tvísýnt
að sjóskaðaábyrgð fáist fyrir skip, sem
þangað eiga að fara
Þá er það ein brtill. frá nefndinni,
sem eg vildi fara nokkrum orðum um,
þvi að fjárl.nefndin gjörði það meira
tyrir mfn orð að koma fram með hana,
en ad þetta atriði sá áhugamál hennar.
Lán þetta á að vera til þess að byggja
hafskipabryggju hér íReykjavik. Þingið hefir áður veitt 90 þús. kr. til þess,
en bæjaratjórnin sá sér þá ekki fært
að leggja út í fyrirtækið; nú er aftur
vaknaður talsverður áhugi að byrja á
því, og verið að gjöra teikning í útlöndum, sem eg vona að komi i næsta
mánuði. Ef bæjaratjórnin sér sér fært
að leggja út í þetta fyrirtæki, þá er
leitt, ef ekkert fé er fyrir bendi, þegar
teikningin kemur. Það er bæjarstjórnin að vísu, sem sækir um þetta, en i
raun og veru er það hafnarsjóðurinn,
sem ætlar að byggja bryggjuna. Sá
sjóður er ekki fátækur, hann á ura 45
þúsund kr. og brúkar auðvitað alt það
fé, áður en hann færi að brúka þetta
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lán; það getur svo farið, að bærinn
þurfi ekki að brúka svona mikið lán,
kannske ekki nema 45—50 þús kr.,
en þessi upphæð, 90 þús kr., er sú
sama sem áður var veitt. Eg er einn
í hafnarnefnd og álit að þetta sé eítthvert mesta framtaraspuramál, bæði
fyrir Reykjavik og landið i heild sinni.
Þegar hafskipabryggja er komin, þá
kemur hér sjálfsagt »Oplagsplads«
eða vörugeymslustaður, og þaðan verða
svo vörurnar sendar raeð strandferðabátunum kringum landið, þá fyrst fara
strandferðirnar að bera sig. Það er
ekki lítil upphæð, sem árlega er tekin
hér í hafnargjöld af skipum, sem hingað koma, en til þessa tima er ekkert
gjört fyrir skipin, höfnin er ekki betri
nú en hún var fyrir 100 árum. Það
er hart fyrir
skipaeigendur að
borga hér árlega há gjöld, en (á ekki
krónu viröi til hæginda eða tryggingar
fyrir skipin i staðinn; þetta má ekki
lengur svo ganga, og að því verður
alþingið að styðja.
I gær var hér lögð á lestrarsalinn áskorun, með fjölda undirskriftum bæjarbúa, viðvíkjandi sölu á litlum bletti
hér við Arnarhól fyrir litla fjárupphæð
og óhætt er að telja með miustu smámálum á þingi. Mér hefði nú sýnst
betur fara, að bæjarbúar hefðu sýnt
áhuga i því að senda áskorun til þingsins um að leggja fé til kirkjugarðastæðis, og lána fé tii þess að koma hér
á
hafskipabryggju og landsspítala.
Þetta eru mál, sem varða bæinn miklu,
en á þau er ekki minst með einu
orði af bæjarbúum, heldur er allur
krafturinn spentur fyrir ekki að selja
ija dagsláttu blett i bænura, sem öllum má standa á sama um; út af þessu
er alt i uppnámi, en þau 3 mál, sera
áriðandi eru fyrir bæinn, eru látin af41*
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skiftalaus; eg vona að þingið láti sér
vitin að varnaði verða og taki málið
rólega og kapplaust.
Þá eru aðeins 2 atriði enn þá af brtill.
nefndarinnar á þgskj. 514, sem eg
vildi fara nokkurum
orðum
um.
Hinn h. framsm. (J. J., þm. Eyf.) mintist á styrkinn til þess að gefa út bækling með myndum og kortura fyrir Parisarsýninguna, og var hann honum meðmæltur; eg þarf þvi lítið um hanu að
tala. Að eins vildi eg bæta þeirri skýringu við, að stjórn grænlenzku verzlunarinnar ætlar að gefa út bækling í
sumar til þess að vekja eftirtekt annara þjóða og útbreiða þekkingu á landinu og þjóðinni. Slikt hið sama ætla
Færeyingar að gjöra. Það væri þvi
hrapallegt og landinu til vansóma, ef
íslendingar einir yrðu eftirbátar i því
efni. Það sýndi 'pá sömu deyfðina og
dáðleysið, sem verið hefir undanfarin
ár, að láta sig engu skifta sýningar í
nábúalöndum, sem flestar eða allar
aðrar þjóðir hafa tekið þátt i og lært
mikið af. Mér þætti mjög leitt ef það,
sem sýnt verður á sýningunni frá
Grænlendingum, verður tekið fram yflr
það, sem frá íslandi kemur, og þeir
væru álitnir standa okkur framar; slikt
yrði þjóð okkar til vansæmdar. Meiningin er að gefa út skrautrit með
myndum og kortum, til þess að útbreiða þekkingu á landinu. Og mun
textinn til myndanna verða tekinn að
miklu leyti úr Salómonsens Konversationslexikon, þar sem skýrt er frá fjárhag,
landsháttum og mentunarástandi þjóðarinnar, alt ritað af íslenzkum rithöfundum.
Þá er á sama þgskj., 514, brtill. i þá
átt, að fella burtu styrkinn til Björns
Kristjánssonar til þess að koma á fót
tigulsteinsverksmiðju og þakhellugjörð
og er eg henni samþykkur. Eg hefi
séð sjálfur, að þessi hella getur ekki
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reynst vel, því þegar hún er lögð í
vatn, þá leysist hún upp og verður að
leðju. Eg álit heppilegra, eins og meining nefadarinnar var fyrst, að veita
ákveðna upphæð f þessu skyni, sem
ekki er bundin við nafn, svo hver, sem
vildi, gæti sótt um styrkinn, en ekki að
veita hann beinlínis nafngreindum einstökura manni. Að öðrum kosti liti svo
út, sem þingið þættist fært til að dæma
um, að þessi eini maður væri öllurn
öðrum hæfari til að koma verki þessu
til framkvæmda og verðugastur til að
njóta styrksins, en eg álit langt vera
frá að svo sé. Þessi maður hefir heldur ekki komið þannig fram í sumar,
að þingið hafi sérstaka ástæðu til að ausa
til hans gjöfum. Eg segi það satt, að mér
hefir ekki fallið ver atkv.greiðsla, heldur
en þegar háttv. Ed. um daginn samþ.
að veita þessum manni 2500 kr. að
gjöf, saraa daginn, sem hann gefur út
og útbýtii' flugriti í þeim tilgangi, að
koma landsbankanum, sem er eign
þjóðarinnar, i gjaldþrot, og reyna til
að gjöra hann sem tortryggilegastan i
augum alraennings. Að veikja traust
á banka hvers lands sem er, er svo
hættulegt og getur valdið svo raiklu
þjóðarböli, að enginn vandaður maður,
sem vill landi sinu vel, gjörir slika fúlmensku.
Og hvernig er svo þetta
skjal? Það lýsir þvi, að maðurinn hefir ekki vit á einfaldasta bankareikningi, eða hann vísvitandi segír ósatt.
Fyrst og fremst er það ósatt, þar sem
segir i fyrirsögn ritsins að þetta sé álit »nokkurra kaupraanna i Reykjavik«,
þvi eg hefi i höndum hér skjal, hvar
á hafa ritað hver einasti núlifandi maður, sem hefir fengið borgarabréf hér
i Reykjavik, að B. Kr. undanskildum,
að þeir ekkert hafi vitað um þetta flugrit og eigi engan þátt i þvi. í öðru
lagi er það ósatt, að ástæða sé til að
óttast fyrir »að ekki verði hjá þvi kom-
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ist, að bankanum verði lokað«. Þetta
má sýna með hans eigin fiugriti. Hann
viðurkennir að bankinn eigi i útlendum verðbréfum 338,757 kr., og svo
gjörir hann ráð fyrir að seld verði
verðbréf fyrir 100 þús. kr., til að reyna
að bjarga bankanum; eftir verða þá
238,757 kr., sem hann segir að bankinn sé skyldur að hafa liggjandi i vara
sjóði. En svo kemst hann að þeirri
niðurstöðu, að bankann vanti 180 þús
kr. til þess að >komast hjá því, að
honum verði lokað«. Látum svo vera
að bankinn skuldi 180 þús. kr. Hann
heflr þvi til tryggingar liggjandi í varasjóði bankans 238,757 kr. í verðbréfura.
Eftir B. Kr. eigin reikningi á bankinn
þannig að verða gjaldþrota, af því hann
vantar 180 þús. kr., en hefir í kgl.
skuldabréfum 238 þús. kr. liggjandi i
skúffunni; fleira er þessu líkt.
Skrifar nokkur maður svona, sem er
ant um sóma sinn og velliðan ættjarðar sinnar? Eg held ekki. Það er
ekki honum að þakka, þó að þetta og
tvö önnur flugrit hans, sem komiðhafa
út um bankann næstliðinn hálfan mánuð, verði ekki til skaða, heldur er það
stillingu landsmanna að þakka, að þeir
hlaupa ekki eftir sliku og þviliku hugs
unarlaust. En kæmi slik rit út i Frakklandi og annarsstaðar, þar sem blóðið
rennur fljótt um æðarnar, hefðu þau
getað valdið uppþoti og raiklu tjóni. Er
það nú ekki hörmulegt, að sama daginn, sem þetta skjal kemur út, saraþykkir meiri hluti efri deildar að gefa
þessum manni 2500 kr.; tiltæki hans
er landráðum næst, eg vona að þessi
h. Nd. feti ekki í fótspor Ed. Þessi
maður, sem hefir gjört annað eins og
þetta, að svívirða og skaða stofnun
landsins, bankann, sem öllum á að vera
ant um, hann á ekki skilið styrk af
landsins fé og er eg þvi fastráðinn
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í að vera þessari fjárveitingu algjöringa mótfallinn.
Jón Jennson: Eg ætla að nota tækifærið, úr þvf enginn biður um orðið,
til þess að fara nokkurrm orðum um
atriði, sem eg er viðriðinn. Það heflr
áður verið minst á þetta svo kallaða
kirkjugarðsmál, en það er nú komið í
gott horf, og betra en þegar það var
sfðast hér I deildinni, þvf h. efri deild
hefir fært inn f frumv. 8000 kr. fjárveitingu til að kaupa fyrir kii kjugarðsstæði hauda Reykjavik, og er ástæða
til að halda, að neðri deild hafi áttað
sig svo á málinu, að hún liti nú alt
öðrum augura á málið en áður, og ræð
eg það af þvf, að komin er breyt.till.
frá háttv. þingm., sem áður var málinu
mótfallinn, um að veita stjórninni heimild til að lána 6000 kr. af landssjóði
handa dómkirkjunni til þess að kaupa
fyrir kirkjugarðsstæði, og gjöri eg ráð
fyrir, að háttv. deild hafi ekki á móti
þessari tillögu, hvað sem hún gjörir við
fjárveitinguna I frumv. frá h. efri deild.
En þar sem lánsupphæðin, sem farið
er fram á að fá til kirkjugarðsstæðisins,
er lægri eu fjárveitingin var upphaflega,
og eg er hræddur um, að lánið geti
fyrir það reynst of lítið, þá hefi eg nú
komið f'ram með breyt.till. um, að lánsupphæðin sé færð upp f 8000 krónur,
og vona að háttv. deild verði með þessari breyt.till., sérstaklega raeð tilliti til
þess, að engin hætta er á þvi, að lán
það, sem um er.að ræða, verður ekki
haft meira en þarf, enda hefir hæstv.
landsh. lýst því skýrt yfir bæði hér og í
h. efri deild, — eg heyrði á ræðu hans
þar — að hann mundi fara svo varlega í fjáíbrúkun þessa, sem unt væri.
Það var ein raótbára, sem h. framsögum. (J. J., 2. þingm. Eyf.; hreyfði I
sambandi við þetta raál, þar sem hann
mintist á gamla kirkjugarðinn, sem var
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lagður niður 1837. Hann gat þess, að
þessi gamli kirkjugarður væri nú notaður sem eign bæjarins, og sagðist hann
(mynda sér, að það mætti líta svo ú,
sem kirkjan ætti þar til góða hjá bænum andvirðið fyrir hann.
Eg skal geta þess, út af þessu, að
þessi hugsun b. framsm. (J. J., 2. þm.
Eyf.) að hér sé skuld hjá bænum, mun
ekki A rökum bygð. Þessi gamli kirkjugarður var á kaupstaðarlóðinní, sem
var gefin bænum, og þar sem engin
undanþága var gjörð, hvað hann suerti,
var hann að sjálfsögðu fólginn i gjöfinni, nema hvað kvöðin, að vera notaður sem grafreitur, hvildi að sjálfsögðu
á honum, meðan hann entist til. Svo
þegar kirkjugarðurinn var útnotaður
sero kirkjugarður, hefir hann fallið aftur
til bæjarins.
Þéssi skoðun min styrkist við konungBÚrskurðinn 1837, þvl þar er það
vlðurkend skylda ríkissjóðs, að útvega
honum nýjan grafreit, en ekki minst á
endurgjald frá bæjarins hálfu fyrir
hinn niðurlagða kirkjugarð.
Maður
getur lika bugsað sem svo, sem bærinn
hafi lagt til ókeypis þann kirkjugarð,
éem nú er notaður í staðinn fyrir hinn
garala. Það er því augljóst, hvernig
sera á er litið, að krafa um endurgjald
fyrir gamla kirkjugaiðinn er alveg úr
gildi gengin. Það er heldur ekki vandi
i viðskiftum manna á roeðal nð koma
eftir 50 — 60 ár og segja: »Eg gleymdi
að áskilja mér endurgjald fyrir það,
sem eg lét af hendi við þig«.
Þetta álit mitt er reyndar ekki bygt
á nákvæmum eða óyggjandi rannsókuum, heldur að eins á ályktunum 1837
frá þvi, sem kunnugt er um þetta
kirkjugarðsmál, en eg efast ekki um,
að hæstv. landsh., eins og hann tók frara
að þyrfti, eða stjórnin, muni rannsaka
mál þetta, og láta krefja bæinn um
endurgjald, ef það sýnir sig, að um
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fjárkröfur á hendur honum er að ræða,
og yrði þá lán það minna, er þarf af
landssjóði.
Þá er að minnast á breyt.till. h. 1.
þm. Árn. (Tr. G) um athugasemdina
við ritsímann.
Eg ætla að greiða atkvæði með þessari breyt.till., af því eg
álit þann kost við hana, að þar er sett
fast og Akveðið tillag úr landssjóði, en
eg vil ekki að stjórnin hafi heimild til
að leggja (é út í landsimalagninguna,
nema víst sé að áætlunin, sem gjörð
hefir verið um kostnaðinn, sé nokkurn
veginn áreiðanleg.
Þvi að það, sem
kostnaðurinn fer fram úr áætlun, á
landssjóður að bera einn, og getur það
orðið mikið fé.
Þingið, sem veit hvernig fjárhagur
landssjóðs er, ætti að vilja fara gætilega í fjárveitingu þessa. Þvi hér getur verið stór hætta á ferðum, þar sem
möguleg skekkja getur munað ákaflega
miklu; yrði skekkjan t. d. ’/* eða */s
af áætluninni, þá gæti munað um 100
þúsund kr., sem lenti alt á landssjóði.
Og þegar tekjuballinn á fjárlögunum
verður liklega að meðtöldum lánveitingura um 300 þús. kr., eins og hæstv.
landsh. benti á, og þegar menn ráðast
i önnur eins fyrirtæki, eins og gjört
hefir verið á þessu þingi, svo sem
klæðaverksmiðju, læknafjölgun, brúargjörðir og fleira, og allir tala um stórkostlegt peningaleysi í landinu og bankavandræði, eins og alt sé um koll að
keyra, þá væri full ástæða til, að fara
svo varlega sem unt er.
Eg sé heldur ekki, þó þessi tillaga sé
samþykt, og lagning landsimans bundin við vissa upphæð, að slíkt geti orðið
til neinnar hættu fyrir sæsfmann. —
Afleiðingin verður að eins sú, ef stjórnin
getur ekki fengið landsimann fyrir þetta,
þá verður sæsiraiun lagður til Suðurlandsins, og yrði það einmitt hið æskilegasta fyrir þetta land, þvi þá leidd-
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umst vér að þvi, að koma á hjá okkur
stöðvum fyrir simalaus skeyti á landi.
Væru ekki simar hafðir á landi, heldur
simalausar stöðvar, þá gætu menn fyrir
þessar 75,000 kr., sem eiga að ganga
til lands'mans, — en sem vel að merkia
gætu orðið 175,000 krónur — þá gætu
menn fengið 37 símalausar stöðvar út
um íandið með þvi verði, sem nú er á
slikum stöðvum, og gætu þær náð yfir
töluvert at landinu, ef ekki alt landið.
Þegar menn athuga þetta, ættu menn
ekki að vera mjög fiknir í að ráðast
i landsima fyrirtækiö, sem er mjög tvísýnt, þar sem landsiminn mundi gera
það að verkum, að sambandið við
Reykjavik mundi slitna um iengri eða
skemri tfma ársins, án þess hægt væri
að gera við, og finst mér ekki vert að
kasta óákveðinni uþphæð út i slikt.
Þá er iitil tillaga frá mér um, að
Leíkfélagi Reykjavíkur verði veittar
300 kr. móti þvi, að bæjarfélag Reykjavikur leggi til helming á móti þvi. —
Þessi upphæð er svo litll, að vonandi
er, að hún mæti ekkí mótspyrnu.
Þingið veitir fé til málara og myndasmiða erlendis, en hér er að ræða um
innlenda list, sem heldur áfrarn og
verður hér, hvort sem henni er veittnr
styrkur eða ekki, en vel að merkja,
þroskast ekki eins, ef hún er ekki styrkt.
Eg vona þvi, að háttv. deild verði með
þessari breyt.till.
Um láhið tii hafskipabryggjunnar
ætla eg ekki að tala, þvi h. 1. þingm.
Árn. (Tr. G.) hefir minst á það, hve
mikil nauðsyn væri á henni. Það eru
að visu fremur litil likindi til, að lánið
verði brúkað, en þó er nauðsyn á, að
lánið verði heimiiað, ef bæjarstjórnin
sæi sér fært að ráðast ( fyrirtækið,
sem þýðingarmikið fyrir alt landið,
ekki siður en Reykjavik.
Þá ætla eg að minnast á breyt.till.
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við fjárveitinguna til síra Matthíasar
Jochumssonar frá h. 2. þm. ísf. (Sk.Th.)
og get eg ekki fallist á hana, þvi að
það leiðir af henni, að ef sira Matthias
Jochumsson fær lausn, þá á hann að
fá 2000 kr., og þar að auki vanaleg
eftiriaun.
Mér fin8t, eins og hæstv. landsh. sagði,
að þingið fari að verða heldur óspart
á eftirlaunum, og gæti slikt leitt til ójafnaðar og óþægilegs samahburðar; t.
d. er hér merkur uppgjafa embættismaður f Reykjavfk, sem var í embætti
yflr 40 ár og stóð vel i stöðu sinni, og
heflr einnig á nnnan hátt unnið landi
sinu og bæ gagn. Þessi raaður fær þó
að eins 2100 krón. i eftirlaun, en síra
Matthfas Jochumsson fengi eftir þessu
2300 krónur, og mætti nefna fleiri slfk
dæmi. Mér finst lika, að sira Matthias
Jochumsson sé fullsæmdur af að fá
2000 kr. eftirlaun.
Þar sem h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) sagði,
að skilyrðið i frumv. leiddi það af sér,
að ef sira Matthias Jochumsson fengi
lausn eftir læknisvottorði, þá mundi
hann hvorki fá 2000 kr. né 600 krón.,
þá er það ekki rétt. í frv. stendur, að
sira Matthias Jochurasson eigi að fá
2000 krón., án þess skilyrðið fyrir embættislausn sé til staðar, en þá mundi
engri stjórn detta i hug, að veita ekki
féð, þótt skilyrðið væri til staðar, enda
heflr hæstv. landsh. tekið fram, að hann
skildi tillðguna þannig.
Fjárveiting þessi, eins og hún stendur i frumv., leiðir til þess, að ef sira
Matthias Jochumsson fær lausn frá embætti, hvort sera það er eftir læknisvottorði eða ekki, fær hann 2000 kr.,
en ekki eftirlaun, en þau verða dregin
frá upphæðinni, ef lausnin er eftír
læknisvottorði, og það álit eg rétt, og
mun þvi greiða atkvæði móti breyt,till.
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Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.): Eg ætla að geta þes9, áður en
meira er rætt, að hér eru 4 tillögur,
sem farið er frara á að setja inn i
frumv. eða fella úr þvi, og sem hafa
verið samþyktar áður i einu hljóði.
Eg vil vekja athygli á, hverjar þær
eru, til þess að koma í veg fyrir, að
mikið kapp verði sett i þær.
Fyrst eru 2 tillögur frá h. 1. þingm.
Árn. (Tr. G.) önnur um 5000 kr. til
hafnarinnar á Stokkseyri, en hin um
samning spjaldskrár landsbókasafnsins.
Hvorttveggja þetta hefir verið samþykt
i einu hljóði i háttv. efri deild, og gæti
þvi orðið til þess, að vekja kapp á
milli deiidanna. Hinar till. eru um að
nækka búnaðarfélagastyrkinn úr 18000
kr. í 20000 kr, og að setja inn aftur
Leikfélag Reykjavikur, en hvorttveggja
þetta er gagnstætt því, sem samþykt
var i efri deild i einu hljóði, og vildi
eg einnig vekja athygli á því.
Pétur Jónsson: Eg er riðinn hér við
breyt.tili., og því neyðist eg til að lengja
umr. Fyrst eru breyt.till. frá búnaðarnefndinni, sem eg vona, að eg þurfi
éitki að mæla mikið með, því þær eru
i samræmi við vilja h. deildar, eins og
hann kom fram hér áður við 2. umr.,
og auk þess er þeira svo varið, að h.
Ed. mun ekki gjöra þær að deiiuefni,
að minsta kosti tvær þeirra.
Búnaðarnefndin hefir lika slakað til á báðum till., til þess að eiga kost á samvinnu við h. Ed. Nefndin er viss um,
að h. Ed. hefir klipt af styrknum til
landbúnaðarins að eins af þvi, að henni
hefir þótt hún þurfa að minka tekjuhallann; henni hefir, eins og von er,
fundist hann nokkuð raikill í frumv.
En þar sem bún vill taka 13000 kr. af
landbúnaðinum einura, sem hefir ekki
tnikið fé til uraráða, þá er ástæða til að
það sé lagað aftur að nokkru; hefir
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nefndin þvi farið miðlunarveg og stungið upp á að setja inn aftur 5500 kr.
Hæstv. landsh. hefir minst á þetta
atriði, og er á honum að heyra, sem
hann sé ekki hlyntur breyt.till. nefndarinnar, og verð eg að lýsa óánægju
minni yfir þvi, að geta ekki notið aðstoðar hans í þessu máli eins og skyldi.
Hann vildi ekki veita búnaðarfélagi
landsins raikinn styrk að svo stöddu,
heldur láta það fyrst sýna sig. En eg
vona að fé þvi, er því verður fengið i
hendur, verði ekki á glæ kastað, þvi
það má geta þess, að i stjórn þess eru
menn, sérstaklega einn, sem staðið hafa
lengi fyrir stjórn búnaðarfélags Suðuramtsins; ber eg eins mikið traust til
þessarar stjórnar eins og þó vér befðum ráðaneyti. Að því er ábyrgð félagsstjórnarinnar snertir i samanburði
við ráðgjafa, þá er hin siðferðislega ábyrgð eins raikil og nokkurs ráðaneytis, enda má telja víst, að yrði ráðaneyti nokkurn tíma stofnað hér á landi,
mundi búnaðarráðaneyti tekið úr stjórn
búnarfélags landsins. Búnaðarþingið er
lika til tryggingar búnaðarfélagsstjórniuni, og ræður yfir fé því, sem félaginu
er veitt; á þvi sitja margir þm., og
hefir það þvi likum kröftum á að skipa
og alþingið. Eg vona og óska, að það
eigi fyrir búnaðarfélaginu og hæstv.
landsh. að liggja, að vinna saman um
mörg ár, og að það reynist, að því fé
verði ekki illa varið, sem fengið væri
búnaðarfélaginu i hendur.
Þá mintist hæstv. landsh. á gróðrartilraunastöðina. Hann virðist ekki hafa
áttað sig á því máli, og fanst það
hneykslanlegt, að hafa hana i nánd við
Reykjavik. En skyldi þetta vera svo
mikil fjarstæða? Eg vil minna á, að i
sjálfri Reykjavík og í grend við bæinn
er allmikill gróður, og að unnist hefir
töluvert einmitt upp úr þessum holtum
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og urðum, er hæstv. landsh. þóttu svo
hrjóstug; það befir raeira að segja
bvergi á landinu farið svo fram með
gróðrarrækt eins og hér nú á síðari árum; er það mikijl hejður fyrir bæinn.
Meining raín er ei önnur en sú, að
rækta gras- og matjurtir, en það er
hvergi á landinu eins inikil uppskera
af raatjurtum á jafn litlum bletti, og
túo bæjarins eru hin stærstu, nd eg veit,
á svo litlu svæði. Þar að auki er búið að gera hér töluverðan undirbúning;
það er búið að fá til þessa bæöi túnbjett og óræktað land, og þá er illa
hægt að hætta við svo búið. Auk þess
er Reykjavík, samkvæmt áliti þeirra
tnjmna, er þér hafa bezt vit á, álitin
beppilegasti staðuripn, og það er þó
ekki hægt að fara tremur eftir öðrura
i þvi etni en því, sem maður veit bezt.
Eg vona þess vegna, að hæstv. landsh.
verði þesau ekki syo mótfallinn eins og
hapn virtist að fyrsta áliti.
Þá er rajólkurbúaliðurjnn. Kenslan í
meðferð mjólkur hlýtur að verða mjög
þýðingarlaus, ef ekki er unt að fá
lánsstyrk tjj að koma mjólkurbúum á
sjtofn. Fyrst er sú stofnun, sem tekst
mjólkurkensluna á hendur; er ætjast
tii að hún beri sig að öðru en því, sem
snertir hinn útlenda verkfræðing, en
hún þarf eigi að siður að fá það kapital að láni að mestu leyti, sem hún
byijar með.
Til þess að öll héruð
lacdsins geti haft gott af fyrirtækinu,
þaif helzt að hafa verkefni handa lærlingunum strax, og nojólkurbú í hverjum
fjórðungi lands er þó betra en ekki.
Það má segja að fjárhagur landsins sé
ískyggilegur, en eigi að Styrkja nokkuð, þá er þó réttast að styrka þá atviflougrein, sem hefir aðalframleiðsjumagflið, og löggjafarvaldið hefir þvi
mikillar skyldu að gæta einmitt hér.
Stjórnin befir fleiri skyldur en að spara
Alþ.tíð. B. 1899.
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og halda í; hún þarf að gæta aö hverju
því, sem eflt getur framleiðslu og gjaldþol f landinu, og þó hún þáf jafnframt
legði til, ad lögð væri gjöld á lands
búa
Eg vona að þæstv. landsh. yiti,
að þm. eru ekki svo illa að sér f
reikningi, að þeir sjái ekki þvert horfir með fjárhaginn, og séu viðbúnir afleiðingunum, þó auðvitað engum sé það
jafn áþreífanJegt og Jandsh.
Landbúnaðarnefndin vildi ekki fara
fram á að hækka styrkinn til búnaðarfélaga; hún sá, að það varð að slaka
til, og þýðingarlaust að halda kröfum
sinum til streitu. Af þeim 13 þús., ep
Ed. dró af landbúnaðinum, hefir húfl
að eins sett inn aftur 5,500 kr.
Að því er snertjr breyt.tjll. við 13.
gr. A, b, 11, er áhrærir veitinguna ym
lán til kirkjugarðsstæðis handa Reykjavikurbúum, þá lét eg i ljós meiningu
mina um það atriði í sambandi viðannað
mál, og h. framsm. tók það fram, sem
einnig kom mér til að vera á móti
þessari lánveitingu. En þó mér þyki
það hálf ankannalegt, að Jandið kaupi
aftur af þæjarfélaginu fyrir uppskrúfað
verð eign, sem það einu sinni þefir gefið bænum, einmitt til þess að leggja
bænuni sjájfum þetta til fyrir grafreit,
þá býst eg þó við að landið yerði að
leysa úr þessu á einhvern hátt. Hæstv.
landsh. lét í ljósi, að þetta raundi nú
mega bíða næsta þings, og þar sem
hann eða hin æðsta stjórn landsins
jafnframt er kirkjuvergi, þá má henni
vera það kunnugast, og því óhætt að
láta málið hvíla sig. Eg sé ekki heldur, að málið sé nægilega undirbúið, og
þá ætti stjórnin að undirbúa það til
næsta þings. Eg álít nauðsynlegt, að
um leið og það kæmi aftur fyrir og
væri útkljáð, að þá væru samin lög
um kirkjugarð í Reykjavfk, sem fyrirbygðu að annað eins og þetta þyrftiað
42 (20. sept).
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koma fyrir oftar. Þó landið leggi til hefir lika verið farið óvanalega með
lóðarkaupa í þetta sinn, ætti það ekki þennan mann. Hann fekk veitingu fyrað verða oftar. Enn fremur ætti að ir Grfmsey með fyrirheiti um betra
semja lög þá um leið, viðvíkjandi girð- brauð eftir fá ár, en varð að sitja þar
ingu kirkjugarðsius, þvi ákvæði um 27 ár; hann sótti hvað eftir annað
þetta vantar, þegar meira þarf að leggja frá eynni, en var jafnan neitað, jafntil en blábera vinnu, og er þetta eink- vel þótt kirkjustjórnin ætti (vist einu
sinni) full ráð á veitingunni, og að
um tilfinnanlegt I Reykjavik.
Viðvikjandi breyt.till. um styrk til lokum kom hann þaðan raeð konu sina
Bjarna kennara Jónssonar, þá geri eg heilsulausa. Nú gæti verið, að hann
hana að vísu ekki að kappsmáli. Það sækti um eitthvert lftið brauð til að fá
er þó að þvf gætandi, að þessi maður viðbót vjð þau litlu eftirlaun, sem hann
hefir svo mikið minni laun fyrir ekki hefir. Eg þarf hér engu við að bæta,
minna starf en hinir föstu kennarar, þvf að h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) hefir
og mér finst það fátæklegt af þinginu, mælt svo vel með þessari tillögu.
Eg á ekki þátt í neinum öðrum br.t.
að taka at þeirri upphæð, sem farið
hefir verið fram á, úr því hann gegn- nema við 13. gr. A. b. 11., og vildi
ir vel stöðu sinni, það er að nota sér minnast litillega áþann lið,ogjafnframt
neyð fátæks manns, að ætla, að hann á lánið til kirkjugarðsstæðis. Það hafa
hafi að eins þriðjungs borgun við það, margir um það talað, þar á meðal hæstv.
sem aðrir kennarar skólans hafa. H. landsh. og framsm., og er eg framsm.
þm. Vestm. (V. G.) tók það fram við 2. að mestu leyti samþykkur. Þaðvarað
umr., við hve rnikil sultarkjör íima- heyra á orðum bæstv. landsh. í gær,
kennarar hefðu að búa, og þegar skir- að hann bæri svo mikla umhyggju fyrskotað er til þess, að maður þessi er ir landssjóði, að hann vildi ekki láta
reyndur, og skólinn vill hafa hann veita fé til ókeypis sjúkrarúma á landsframvegis, en hann á hinn bóginn er spftalanum, en mér finst nú meiri gustfjölskyldumaður, þáfinstmér ekkinema uk og meiri nauðsyn að veita sjúkum
sanngjarnt, að hann haldi launaviðbót- hjúkrun, en að kaupa leg hér innaninni. Vona eg, að allir þeir embættis- bæjar handa dauðum mönnum fyrir
menn hér t deildinni, sem — að und- ærna peninga úr landssjóði, sem óvist
anskildum prestunura — hafa flestir er að verði skyldaður til slfks, þótt kirkjhelmingi hærri laun, finnitil þessa fult an sé landssjóðseign. Mönnum út um
eins glögt og .eg. Og eg vona það, að landið mun alment blöskra það, hve
þeir sem vilja bæta þvf við póstmeistar- ■ mikið á að gefa fyrir þetta klrkjugarðsann, sem hefir helmiugi hærri laun, stæði, meira en fyrir marga stórbýlisað láta hann hafa ókeypis bústað, jörð i sveit, og mér flnst engin nauðsyn á þvi. Eg skil ekki, að enginn
verði ekki á móti breyt.till. minni.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk. Eg á hér hæfilegur staður sé til í Reykjavikureina viðaukatill., sem mun þykja nokk- landi, sem sé ódýrari en þetta.
Það
uð óvanaleg. Hún er við 15. gr. og er ekki nauðsynlegt, heldur mjög ótilfer fram á, að séra Pétur Guðmunds- hlýðilegt, að hafa kirkjugarðinn inni í
son frá Grimsey fái að halda eftirlaun- miðjum bæ, eins og liklegt er að hin
um sinum, þó hann fái eitthvert prests- umrædda lóð geti orðið með tímanum,
embætti á fjárhagstimabilinu. Eg sagði, en eg skil ekki, að það sé ekki hægt
að hún þætti sjálfsagt óvanaleg, en það að fá stað fyrir utan bæinn fyrir litið
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verð eða svo sem ekkert. Og það er
engin frágangssök; það mun tíðkast
viða i útlöndum að hafa kirkjugarða
langt i burtu, og það væri þá hægt að
taka upp líkvagna hér eins og annarsstaðar. Eg óska að þetta mál megi
bíða til frekari undirbúnings, og mun
þvi greiða atkv. með að fella liðinn 13.
gr. A. b. 11, eins oglika heimildina um
lán til kirkjugarðsstæðisins, því að það
getur lika orðið landssjóði þung byrði.
Annars talaði h. þm. S.-Þing. (P. J.) vel
um þetta, og er eg honum að miklu
leyti samdóraa.
Þar sera h. þm. Eyf. (Kl. J.) sagði
um flutningabrautirnar, að Nd. hefði þar
mótmælt stefnu Ed., þá vil eg geta þess,
að sumir i fjárlaganefndinni skildu þá
grein eins og h. Ed., og vildu þvi láta
hana óábrærða, en vera má að skoðanir nefndarinnar séu skiftar einmitt i
þessu atriði, og eg er helzt með því, að
flutningabrautirnar séu strykaðar út og
alveg látnar bíða f þetta sinn, þar sem
fjárhagurinn er svo erviður.
Sigurður Gunnarsson:
Eg hefl hér
dálitla viðaukatill. á þskj. 541 um að
veittur sé 200 kr. styrkur bæði árin til
leikfirnis- og skotfélags Eskfirðinga.
Þetta er engin stór upphæð, enda vonast eg til, að henni verði vel tekið. Eg
býst við að hv. þingd.menn hafi máske ekki kynt sér umsóknarskjalið, og
þvi ætla eg með fáum orðura að gefa
nokkrar upplýsingar beiðninni viðvíkj
andi. Beiðnin er komin frá stofnanda
félagsins, sýslumanni Axel Thuliníus.
Hann skýrir frá, að félagiö hafi verið
stofnað 1896, og að það sé nú búið að
koma sér upp æfingahúsi i sambandi við
bindindisfélag þar.
Leikfimisfélagið á
húsið nálega að hálfu; það er 20 álna
langt og er virt á 1400 kr. í félaginu
eru nú 34 raanns auk 20 unglinga, sem
formaðurinn lika hefir umsjón yfir.
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Þessi sarai maður hefir stofnað samskonar félag á Djúpavogi, og lætur hinn
færasta lærisvein sinn kenna þar; auk
þess hefir hann nú i sumar byrjað leikfimi á Fáskrúðsfirði og býst við að koma
á fót skotfélagi i haust uppi f Fljótsdalshéraði. Félagið á Eskifirði cr, svo
sem áður er sagt, bæði skot- og leikfimisfélag. Nálega allur sá kostnaður,
sem lagður hefir verið i sölurnarí þessu
efni, hefir lent á félagsmönnum, sem
alt eru fátækir menn, en þó einkanlega
á sjálfum formanni. Að visu hafa þeir
fengið dálitla hjálp, 50 kr. bjá amtssjóði og aðrar 50 hjá sýslusjóði S.-Múl.sýslu; auk þess hefir hermálaráðaneytið danska, fyrir forgöngu formanns, látið félagið fá 30 afturhlaðninga og 20
Remington rifla. Æfingaárið er 6 mánuðirfrá 1. nóv. til 10. maí, kensla þrisvar
á viku 1—2 stundir.
Eg vona. að mér hafi tekist að sýna,
að félög þessi eru mjög myndarleg og að
áhugi formanns og lærisveina er óvenjulega mikill, og þvf allrar virðingar
verður. Ad vísu hafa félögin fengið
nokkur verkfæri, en vantar þó enn ýmislegt til útibúa, og eru í nokkurri skuld
fyrir það, sem þegar er fengið. Meiuingin er sú, að styrknum yrði varið til
frekari áhaldakaupa, og enn fremur til
að borga áfallinn kostnað.
Eg mæli
sem bezt með þvi, að styrkurinn fáist.
Sjálfsagt gjöri eg ekki kappsmál úr tillögu þessari, en þyki deildinni á annað
borð vert að styðja likamsiþróttir, og það
hygg eg rétt vera, þá ætti einmitt að
veita þessum félögum einhverja litla
viðurkenningu, úr því að þauhafasýnt
svo mikla rögg af sér.
Það liggja fyrir raargar breyt.till. frá
ýmsum h. þm , en um fæstar af þeim
ætla eg að tala, það hafa aðrir gjört.
Þó er ein br.till., sem eg ætla mér að
fara nokkrum orðum um. Hún er frá
42*
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nefndinni og er við 13. gr. C, 9. tölul.
og fer fram á það, að styrkur til hins
islenzka biblíufélags, til nýrraf þýðingar bibliunnar, verði feldur burtu. H. félagar minir i nefndinní vlta, að eg get
ekki verið þessu samþ. H. framsm. (J.
J., þm. Eyf.) mælti ýmislegt A móti
þessari styrkveitingu, ehda kom mér
það ekki óvörum. Mér heyrðist hann
telja einkum 2 ástæður móti styrkveitingunni. Fyrri ástæðan var fjárskortur;
hann kvað oss ekki hafa efni á að
leggja fé út til þessa fyrirtækis. Eg
get ekki gert svo mikið úr þessu eins
og b. framsm., og þvi siður, þegar þess
er gætt í sambandi við þetta, að aðrir
iíðír standa ffieð þúsundir og aftur þúsUndir í útgjaldaáttina, sem eru að minu
áliti miklu ónauðsynlegri en þessi.
Öhnur ástæðan, sem h. framsm. (J.
J.) kom með gegn þessari fjárveiting,
Var sú, að þetta fyrirtæki, sem um er
áð ræða, væri all-óþarft og endamesta
fjarstæða. Honum þótti það blátt á
ftam »absurd< fyrir oss, svo eg viðbafl hans eigin orð, að ætla sér að
þýða bibliuna úr frummálinu. Eg skal
játa, að þetta eru álitleg kraftyrði, en
sanrta ekki mikið. Þegar um þetta atriði er að ræða, verð eg að lita svo á,
þegar eg virði h. framsm. fyrir mér sem
dótrtara i þessu máli, að eg hafi fulla
ástæðu til að taka nieira tillit til þess,
sem stjórn bibliufélagsins segir. An þess
eg ætli nokkuð að lasta h. framsm.,
sem er rajög vel gefinn maður, eins og
allir vita, þá vefður hann að fyrirgefa
tnér, þó eg i þessU efni meti meir dóm
hinna færustu lærðra manna vor á
meðal.
Eg veit ekki betur en að það sé alment álit lærðra manna, að til þess að
fá vandaða og trúa þýðingu af hverju
ritverki sem er, sé nauðsynlegt að
leggja út eftir frumritinu, hin saraa
regla verður þá að gilda um bibliuna.
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í»ar að auki verð eg að álita, að á meðan riki og kirkja eru saraeinuð, þá hafi
rikið helgar skyldur að uppfylla við
kirkjuna, og að þetta þing, sera hefir
æðsta löggjafarvald f kirkjunnar raálum,
eigi sfður en i verslegum raálum, sé
skyldngt til að styðja annað eins mál
eins og þetta, sem hlýtur að miða kirkjunni til gagns og þjóðinni i heild sinni
til stórmikils sóma. H. framsm. getUr
ekki borið á móti því, að það er almenn skoðun, að þeim þýðingum á
bibliunni, sem við nú höfum, ef mjög
ábótavant, og að brýn nauðsyn sé því
til, að vér getum fengið betri þýðingu.
Það, að stjórn biblíufélagsins hefir viljað
verja svo miklu af biblfufélagssjóðnum
til þessa, er hún teiur sér framast fært,
ætti að vera trygging fyrir þvf, að hér
sé eigi verið að ráðast í neina vitleysu.
Vissulega mundi stjórnin ekki hafa ráðist i slíkt rétt að gamni sinu, eða svo
sem blindandi.
Það, sem mér þar að auki finst styðja
þetta mál, er það, að bibliufélagið brezka
hefir, þegar er það fekk vitneskju um,
að Islendingar ætluðu að ráðast í að
þýða biblíuna af nýju, boðist til að
leggja fé til þess að þýða nýja testamentið. En hugsun biblíufélagsstjórnafinnar hér er sú, að eyða ekki meiru
af biblfufélagssjóðnum en svo, að harth
geti kostað útgáfu biblíunnar, þegar þýðingunni er lokið.
En stjórninni mun
varla þykja sæmandi, að fara þess á
leit við bibliufélagið brezka, ofan á þetta
veglega tilboð, að það leggi einnig fé
til útgáfu bibliunnar, þegar þar að ketnur. Það mundi kosta utn 10,000 kr. að
gefa bibliuua út, ef hún ætti að vera
með svipuðu góðu verði og nú, og því
hetír bíblfufélagsstjórnín víljað leita aðstoðar þingsius, svo að hún þurfi ekki
að eyða sjóðnum fTekar en svo. Eg
vona þvi að þessi fjárveiting verði látin standa og að h. þiugd. telji sér
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sóma að samþykkja hana. Það verður
t alla staði lítt tilfinnanlegt fyrir landssjðð að styrkja þetta fyrirtæki einmitt
með þvi að leggja fratn hóflegan árlegan atyrk. Það er ekki betra fyrir þingið
að láta biblfufélagið eyða öllum sjóði
sfnum til þýðingarinnar, og biðja svo
um alt féð til útgáfunnar 1 einu.
SVo ei*u ekki roargar fleiri athugasetndir, sem eg man eftir að eg þurfi
að gera.
Að því er snertir breyt.till. frá h. 1.
þm. Eyf. (Kl. J.) á þingskj. 544, sem
fer fram á það, að þiugið veiti styrk
til útbúnings og áhalda handa sjúkrahúsinu á Akureyri, 1200 kr. fyrra árið,
þá býst eg við, að eg verði þeirri brt
meðmæltur, afþeirn ástæðum, sem hann
sjálfUr tók- fram, eins og lika breyt.till. 1. þm. N.-Múl. um hækkaðan styrk
til spitaláns á Seyðisflrði, þó mér á hinn
bóginn þyki æðimiklu fé varið til læknaog þeilbrigðismála á þessu þingi, i hlut
falli við annað, sem einnig er nauðsynlegt fyrir land og lýð.
Að þvi er sfiertir breyt.till. frá h. 2.
þm. Árn. (Þorl. G ), á þingskj. 537, sem
fer fram á það að lækka eftirlaun Þorv.
Thoroddsen um 500 kr., færa þau úr
2000 kf. niður f 1500 kr., þá er eg eins
og h. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) á móti
þeirrí niðurfærslu. Hæstv. landsh. þótti
þingið ekki sjáltu sér samkvæmti eftirlaunamálum, og koma þar nokkuð skritilega fram, en mér finst þetta atriði
vera alveg sérstaklegs eðlis. Eg verð
að skoða það, sem hér er veitt fram
yfir venjuleg eftirlaun, sem heiðurslaun,
og þó alþingi og þjóðin séu á raóti eft
frlaunum yfir höfuð, hefir alþingi einmitt talið viö eiga að gjöra undantekningar, þar sem sérstök ástæða virðist
vera til. Ðr. Þ. Thoroddsen hefir unnið frægt starf, eftir áliti þeirra manna,
er bezt hafa Vit á, og kunna að dæma
um störf hans blutdtægnislaust, og er
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hann þegar orðinn frægur maður um
alla Norðurálfu.
Vér erum sárfátækir af slfkum mönnum, en þegar forsjónin sendir oss einn
slikan, þá finst mér vér eigum að láta
það sjást að vér kunnum að meta hann,
og sýnum honum einhvern verulegan
sóma. Og eg er viss um að þessi maður hefir sterkan hug á að vinna landi
sinu og þjóð gagn og sóroa, með ritstörfum sinura og rannsóknum framvegis, engu sfður en hingað til, enda getur
bann þá fyrst notið sin til fulls, er
hann heflr engu sérstöku embætti að
gegna. Eg vona að h. þingdm. flestir
líti líkt á þetta og eg, og fallist þvi
ekki á breyt.till. h. 2. þm. Árn.
Þorlákur Guðmundswn:
Eg á hér
eina breyt.till., sem að öllum likindum
ekki nær fram að ganga; hún á sjálfsagt ekki marga formæiendur, og sú
hefir raun á orðið, að hún hefir ekki
fengið góðar undirtektir.
Það hefir komið fram breyt.till. frá
h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) og eg er þar
líka undirskrifaður Hún er á þingskj.
533, og fer fram á það, að veittur sé
5000 kr. styrkur til þess, að bætn innsigling og skipalægi á Stokkseyrí. —
Þessa fjárveitingu aðhyltitt neðrí deild
við fyrri uinræður fjárlaganna siðast,
en háttv. efri deild hefir strykað hana
út.
Það hefir verið haft sem ástæða móti
þessari fjárveitingu, að 5000 kr. væri
svo litið fé, og það mundi ekki muna
neitt um þær til þess að gjöra það,
sem gert er ráð fyrir. Það getur verið,
að þetta sé að nokkuru leyti satt. En
þeir, sem mælt hafa á móti þessu, hafa
litið of einhliða á málið, og mér finst
hátcv. efri deild hafa skoðað málið um
of frá einni hlið. En það má ekki lita
of einhliða á þetta mál, það verður að
skoða það á fleiri vegu en einn. Það
er eins og menn héldu, að ætti að fata
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að moka sandi, sem jafnskjótt fyki í
sama farið aftur. En hér er ekki um
sand að tala, sem vindurinn teykí eða
sjórinn hreki burt, heldur er hér að
ræða um sker, sem á að sprengja burtu
og þau koma ekki aftur. Og þó skerin væru ekki sprengd í burtu öll í einu,
þá má byrja að koma þessu burt, og
svo halda þannig áfram smátt og smátt
og koll af kolli.
Það má gjöra ráð
fyrir, að einhvern tíma verði öll skerin
8prengd i burtu, og því er betra, að
láta ekki dragast að byrja. Það liggur
í augum uppi, að það er talsverður
munur á þvi að byrja á verki, sem er
skynsamlegt og gott og því bygt á
klöpp, eða verki sem sýnilega er sama
sem að byggja á sandi eða með öðrura
orðum verður til ónýtis. Og það getur
komið að miklum notum að byrja á
því verki, sem hér er um að ræða, þó
eigi verði unt að ljúka strax við það.
Þó styrkurinn væri ekki raeiri en svo,
að hann nægði til að gjöra */io hluta
af þvi, sem gjöra þyrfti, þá væri honum þó eftir minni skoðun vel varið.
Önnur breyt.tiii., með h. þm. Skagf.
(01. Briem) efstum á blaði, er einnig
með minu nafni undírrituðu. Hún er á
þingskjali 523 og er við 13. gr. C. a.,
og fer fram á það, að veita 3000 kr.
hvort árið til rannsókna á byggingarefnum landsins og leiðbeiningar i húsagerð.
H. þm. Skagf. (ÓJ. Br.) talaði ljóslega
tyrir þessari tillögu og færði skýr rök
fyrir nytsemi og nauðsyn hennar, en
hún mætti ekki neinum stuðningi hjá
hæstv. landsh., mig minnir að hann
8egði, að það myndi geta beðið. Eg
hefi tekið það fram þessu viðvífcjandi,
að þess seinna sera byrjað er á þessu,
því seinna verður þvi lokið og þess
seinna getur það komið trarakvæmdum
á stað. Eg hefði vonast eftir, að hæstv.
landsh. hefði verið þessu meðmæltur,
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og að hann hefði fremur viljað styðja
tillöguna. Honum er það kunnugt, að
inn f 3. gr. tjárlagafrumv. heíir veríð
bætt ákvæði um það, að gefa stjórnJnni heimild til að verja alt að helm
ingi afgjalda i hverju umboði um sig,
til þess að láta gera umbætur og breytingar á leiguhúsum þjóðjarða, án þess
að hækka þurfi jarðarafgjöldin. Hann
sagði: »er það máske gott að veita
þetta umboðsveginn*, en eg vil segja,
að það sé vandaverk, að nota þetta fé.
Eins og við vitum, þá er ekkert form
á byggingum, heldur er alt á víð og
Ef hingað
J dreif af þekkingarleysi.
yrði sendur byggingarfróður maður, eða
hann fengist hérlendur, þá yrði það
gott fyrir landsstjórnina, því þá gæti
J hann leiðbeint henni með að.nota þessa
heimild, sem eg mintist á, og þá væri
meiri von til, að þetta fé yrði að tilætluðum notum.
í
H. þingm. V. Sk. (Guðl. G.) sagði, að
það væri tilhlýðilegt, að landssjóðurinn
gengi á undan öðrum með góðu eftirdæmi, með að veita fé til umbóta á
I húsakynnum á þeim jörðum, sem væri
hans eigu.
Enginn mælti á móti
þessum orðum, sem lika var rétt. —
En það er ekki nóg, þó fé sé til að
byggja fyrir, ef þekkinguna á því vantar, hvernig eigi að verja því á beztan
hátt. Landssjóðurinn ætti einnig að
ganga á undan í þvi, að útvega nægilega þekkingu á því, að þessu fé verði
ekki á glæ kastað.
H. þm. Skagf. (Ól. Br.) tók það fram,
að nauðsynlegt væri að fá áætlanir um
kostnað á byggingum, og að engin opinber bygging væri bygð án þess fyrirfram væri gerð áætlun um, hvað hún
myndi kosta. Það sjá lika allir, að það
er betra að hafa eitthvað að miða við,
heldur en að hafa ekkert.
Eg vil þá með fám orðum minnast á
breyt.till. mína á þingskjali 537 við
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breyt.till. á þingskj 532, sem fer fram
á að lækka eftirlaun dr. Þorv. Thoroddsens niður i 1500 kr. úr 2000 kr.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) mintist
á hana og var henni ekki hlyntur, og
sömuleiðis var h. þm. S.-Múl. (big. G.)
henni mótfallinn.
H. framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.) sagði,
að þessí breyt.till. min kæmi ekki fyr
en á 11 stundu; það er satt. Eg vona,
að fyrst að háttv. frams., úr þvi hann
tók þetta dæmi um llstundu, að hann
verði að kannast við það, að hún eigi
sama rétt á sér og hún hefði komið
um 6—9 stundu, og mér finst sá skriftlærði, herra h. þingm. S. Múl. (Sig. G.)
ætti að ganga inn á það, þvi það myndi
vera samkvæmt skriftinni.
Að því er þessa breyt.till. mina snertir,
þá skal eg taka það fram, að það er
ekki sarokvæmt skoðunum þingsins eða
þjóðarinnar 1 eftirlaunamálum, að veita
dr. Þorv. Thoroddsen meira en sem
svaraði eftirlaunum samsvarandi embættisaldri bans.
Dr. Þorv. Thoroddsen hefir heldur
ekki farið fram á meira en venjuleg
eftirlaun, og stjórnin segir í ástæðum
sinum fyrir þessari fjárveitingu, að ástæða 8é til að verða vel við þessari
beiðni bans, og að eftirlaunin muni
verða litið yfir 1000 kr.
Þó breyt.till. min verði samþykt, þá
álft eg vel orðið við bón hans og stjórnarinnar, eftirlaunin geta í bæzta lægi
orðið 1200 kr.
H. þm. S.-Múl. (Sig. G.) sagði, að dr.
Þorvaldur Thoroddsen væri búinn að
gera landinu og þjóðinni mikinn sóma
með störfum sínuro. Þetta er öldungis
satt. En eg álit að þingið geri skyldu
sina, þegar það verður við bón hans,
þó það gjöri ekki meira. Það er alveg
sérstakt, að veita honum eftirlaun, jafnungum manni. En þingið gæti siðar
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sýnt honum sóma, þó það ekki veitti
honum svona mikið fé strax.
Það má gjöra ráð fyrir því, sem
sjálfsögðu, að hann verði ekki aftur
embættismaður hér á landi eða taki
aftur embætti i rikinu.
Og þar sem
hann er svo ungur, þá má gjöra ráð
fyrir því, að hann gætiorðið40—45 ár
enn þá á eftirlaunum. Þessi eftirlaun
hans gætu orðið talsvert fé á svo löngum tfma, ef þau væru sett á vöxtu, og
við hvert ár bættust einnig vaxtavextir.
Hann er þess utan vel fjáður maður
og með þvi að hann er ungur, getur
hann unnið sér vaxandi heiður og um
leið vaxandi fé, og að því leyti er hann
ekki þurfandi. Og eg er ekki viss um,
að hann vinni meira, þó hann fái eftirlaun. Eg er heldur ekki viss ura, að
honum væri svo þént með því, þó hann
væri látinn hafa meiri eftirlaun, en
hann hefir farið fram á; eg imynda
mér, að honum væri annara um að
vinna ættlandi sinu heiður og sæmd,
og um leið reisa sér sjálfum minnisvarða i lifanda lifi.
Eg skal að siðustu geta þess, að eg
vona, að háttv. þingm. vilji fallast á
þann raiðlunarveg, sem eg hefi bent á,
nefnilega að veita dr. Þorv. Thoroddsen
1500 kr. i staðinn fyrir 2000 kr., þvf
mér finst það svo sanngjarnt, sem verða
má.
Valtýr Guðmundsxon:
Eg á hér
nokkrar breyt.till. á þingskjali 528, sem
eg þurfti að minnast á; hin fyrsta er
við 13. gr. B. 3. c. 4. Svo stóð á, að
þegar koma skyldi fram með breyt.till.
við 2. umræðu fjárlaganna, meðan þau
voru í þessari deild, var eg lasinn og
gat þess vegna ekki komið með þetta
þá. Þessi breyt.till. min stefuir að þvi,
að hækka fjárveitinguna til timakenslu
úr 1800 krónum upp í 2000 krónur. —
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IjArlaganefndin fer fram á, að fá sérstaka upþhæð tíl timakenslu Bjarna
Jónssonar, en mér finst rangt, að taka
einn inann út úr liópnum og Iauna hon
um sérstaklega, en láta hina búa við
sömu kjör sem áður; mín breyt.till.
rniðar að því, að gjöra borgunina praktiskari. Það sem eg ætlaðist til er fyrst
og fremst, að bækka borgunina um 10
aura fyrir hvern tima; nú er borgunin
90 aurar fyrir tiraann, en tillagan fer
fram á, að hún verði 1 kr.
Þó þetta
muni ekki raiklu, þá getur þó timakennarann munað dálitið ura það. —
Enn fremur er þeirri reglu fyigt við
skólann, að frá iauuum timakennaranna
dragast Öll frí.
Þegar nú koma löng
fri, eins og t. a. m. jólafríið, þá eiga
timakennararnir ekki nð hafr neitt
að lifa á, þvi að það er ekki tækifæri
fyrir þá, að leita sér atvinnu um þanu
tfma. Það barf ekki annað, en að piitar leggjast i einum bekk, þá missast
launin, þó að kennarinn sé ráðinn til
skólans, og sé reiðubúinn til að kenna;
ef að piltar eru veikir, þá fær hann
enga borgun.
Þetta er rajög ósanngjarnt fyrirkomulag, og tillagan fer
fram á, að því sé breytt í iíka stefnu,
og er i dönskum skólum. Setjum, að
það væri maður, sem að hefir t. a. m.
6 tima á viku, þá á hann að hafa 24
krónur um mánuðinn ait skólaárið. —
Að visu getur það verið, að kennari,
sem hefir 6 tima á viku hafi nokkuð
meira en 24 tima á mánuði, en þá
jafnar það sig upp á móti friunum, þeir
timar sem kunna að vera tram yfir.
Timakenn&rar hafa laun sin 1 Danmörku
árið um kring, eu þar er sumarfriið
stutt, ekki netna 6 vikur, en bér langt,
3 mánuðir, og þvi ekki hentugt, að
hafa það fyrirfcomulag hér, enda er
sumarfriið svo l&ngt faér, að þeir geta
vel fengið aðra atvinnu þann tíraa. —
Eg skai geta þess,-að eg hygg það sé
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nofcfcuð óvfet, að þessar 2000 kr. reynist
nógar til tímakenslunnar, en færi svo,
að þœr reyndust ónógar, þá roundi
landsböfðinginn ekki áiíta sig svo bundinn við þessa fjárveitingu, að bann
mætti ekki fara fram yfir hana, míklu
mun það aldrei muna. Eg raiðaði upphæðina við stundafjölda timakennaranna
umliðið ár. En það getur skeð, að eg
hafi ekki tekið nægilega mikið tillit til
þess, að föstu kennararnir kunni lika
að kenna fyrir tímaborgun, með þvi
þeir eru ekki skyldir að hafa fleiri en
24 tíma á viku, og fá aukaborgun fyrir
það sem fram yfir er.
Að því er snertir, að taka þennan
mann, Bjarna Jónsson, út úr hópnum,
og iauna honum sérstaklega, þá legg
eg til, að sá liður falli burt. Mér virðist ekki sanngjarnt, að taka einn mann
út úr, heldur verði faann að sætasömu
kjörum, sem hinir aðrir, og þegar bann
sækir um það, þá verður hanu að taka
þau kjör, sem honura eru boðin, en
vilji hann það ekki, þá getur bann
snúið sér þangað, sem betur er borgað
og fengið þar atvinnu.
Það hefir verið sagt, að það stæði
sérstakiega á með þennan raanu, faann
heföi verið svo lengi við skólann, að það
væri ástæða til, að hlynna að honum.
En eg skal taka það fram, að Páll Melsted var timakennari i fjölda raörg ár
fyrir 90 aura um timann. (Landnhiifðingi: Það voru ekki 90 aurar þá). —
Ekki svo mikið einu sinni, og það var
ekki fyr en seint og síðar mejr, að
honum var sýndur sómi fyrir þetta
langa starf.
Þá hefir það verið borið fram, að
þessi raaður væri svo afar-nauðsynlegur
fyrir skólanu, að það bæri nauðsyn til,
að tryggja skóianum hann; hann sé
svo ágætur fcennari. Eg trúi þvi vel,
að hann sé góður kennari; en að hann
sé þar fyrir skólanum svo afar nauð-
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synlegur, fæ eg ekki séð; hann er málfiæðingur i gömlu málunum, en í þessum klassisku málum eru 4 fastir kennarar við skólann, þar sem aftur á móti
í öllum öðrum greinum eru ekki nema
þrír.
Þegar þessa er gætt, þá get eg ekki
séð, að það sé absolut nauðsynlegt fyr
ir skólann, að þessi maður fáist þar
við timakenslu.
Svo kemur enn þá eitt til greina;
eins og deildin man eftir, tók hæstv,
landsh. það fram um daginn við 2 umr.
fjárlaganna, að það væri alls ekki víst,
að þessi maður yrði við skólann, að
hann mundi ætla að sækja um annað,
sem honuir félli betur. Einmitt þegar
það er i vændura, þá finst raér þvi síður ástæða til fyrir háttv. deild, að fara
að slá þessu föstu, og gera þennan ójöfnuð railli timakennaranna, að veita
einum laun sem föstum kennara, en
láta hina hafa sömu sultarlaunin og
áður.
Eg get þess vegna ómögulega séð,
að það sé á rökum bygt, að taka svona
einn timakennara út úr hópnum, og eg
vona að háttv. deildin fallist á þessa
breyt.till. og játi, að hún fer í rétta
átt. — Það er síður en svo, að eg ötundi þennan mann, þó hann fengi þessi
laun, því það er síður en svo, að hann
sé öfundsverður af þeim; en h. þingm.
er vandi á höndum, þeir verða að Jita
á bag landssjóðs, og það, að það sé
rétt princip i þvi, sem þeir samþykkja;
en eftir réttu principi er sjálfsagt
að gjöra jafnt við alla, — og þeir, sem
ekki þykjast geta unað við þá borgun,
sem boðin er, þeir geta þá snúið sér
að öðru.
Þá skal eg minnast á þessa athugasemd, bústað póstmeistara i pósthúsinu, sem tjárlaganefndin hefir lagt
til, að verði feld burtu. Eg get vel
Alþ.tia. B. 1899.
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fallist á þá tillögu, þvi þegar búið er að
athuga það einu sinni, og fjárlaganefndin hefir að vfsu lagt til, að það yrði
ekki sett í fjárlögin, en á hinn bóginn
lýst því yfir, að hún ætlaðist til, að
póstme'stari ætti að búa þar, þá er
alt i röð og reglu.
H. framsögum. fjárlaganefndarinnar
vildi láta leigja þessi herbergi fyrir
lítið eða jafnvel ekkert; það er þetta
»jafnvel fyrir ekkert<, sem mér finst
dálítið óvarlegt, en þó það væri fyrir
lítið, það stæði mér á sama; mér finst
sera sagt, ef ekki þarf að halda á
þessum herbergjum, þá ætti póstmeistari að fá að nota þau, en þó svo, að
taka mætti til þeirra hvcnær sem á
þyrfti á halda, án þess að póstmeistari
geti krafist nokkurrar uppbótar fyrir
þau.
Þá hefir h. fjárlaganefnd lagt til að
lækka aftur uppbótina til séra Helga
Árnasonar, en eftir þvi, sem eg þekki
til, þá mælir öll sanngirni með þvi að
fallast á till. h. Ed. Þá hefir hún ennfremur lagt til að veita 1000 kr. til
útgáfu bæklings tyrir Parisarsýninguna, og verð eg að vera þeirri till.
meðmæltur, þvi eg álít sóma okkar
liggja við. Mig minnir að rikisþingið
veitti ll» miljón i þvi skyni að taka þátt
í sýningunni, og hefir vist kapteinn
Bruun 25 þús. af því fé til umráða fyrir Giænland, Færeyjar og Island, svo
það væri stakur nánasarskapur af
okkur, ef við ekki vildum veita þessa
litlu upphæð í þessum tilgangi.
Þá hefir h. 1. þm. Arn. (Tr. G.) komið með breyt.till. um rítsímann. Mér
þykir hann þrálátur að koma nú strax
með þessa till. eftir að till. i sömu átt
var feld með miklum atkv.mun við 2.
umr., og h. Ed. hefir látið athugasemdina með skilyrðinu standa óbreytta
gegnum allar umræður. H. þm. Rvk.
43 (20. sept.).
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(J. Jenss.) mælti lika með þessari till.,
og færði þær ástæður fyrir henni, að
við yrðum að fara varlega í slíkar fjárveitingar, þar sem svo margt annað
bættist nú á landssjóð, en eg sé ekki
að hér sé neitt varlegar farið, þar sem
stungið er upp á sömu upphæð og í
stjórnarfrumv., og þó aldrei nema meira
fé þyrfti, þá kæmi það aldrei á þetta
fjárhag8timabil, heldur þá hið næsta.
H. sami þm. sagði líka, að ef upphæðin væri minkuð, þá væri hættan ekki
önnur en sú, að sæsiminn yrði lagður
til Reykjavíkur. Þar sprakk hlaðran.
Til þess eru refarnir skornir að eyðileggja landsimann. Með öðrurn orðum
að eyðileggja það, sem okkur er bráðnauðsynlegt, til þess einungis að Reykjavik hafi gagn at sæsfmanum, en engir
aðrir. En þetta yrði til þess, að við
ekki einungis mistum landsímann, heldur alt, þvi að félagið gengur, eins og
eg færði rök að við 2. umr„ aldrei að
þessu skilyrði Hann sagði enn fremur,
að þó við mistum landsimann, þá gætum við notað þráðarlaus simskeyti og
að við gætum fengið 35 stöðvar fyrir
þessar 75 þúsundir, en eg er þeirrar skoðunar, að það mundi Jítt hrökkva, þar
sem landið er svo hæðótt. Annars
held eg að ekki þurfl að fjölyrða um
þetta nú, það var sýnt svo rækiiega
fram á það við 2. umr., að slíkt væri
bygt i lausu lofti, og athugasemdin,
eins og hún nú er i frumv., samþ. með
svo mörgum atkv., að eg skil ekki að
deildin hafl breytt svo skoðun sinnni,
að hún aðhyllist nú þessa breyt.till.
Sighvatur Árnaxon'. Eg stend ekki
upp til þess að halda langa ræðu fyrir
neinni sérstakri breyt.till,. þeir munu
nógir samt, sem það gjöra, því það
mun reynast hér sem máltækið segir,
»aðhverjum þykir sinn fugl fagur«, og
það vill nú svo vel til, að eg á engan
fugl hér á þingborðinu til að fegra við
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þessa umræðu. Það var einungis eitt
atriði, sem eg vildi minnast á, og það
er hækkun á styrknum til búnaðarfé
iaganna, einkum þó út af orðum háttv.
framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.). Mig furðar stórum á, hvað hann leggur mikið
kapþ á að fella þessa hækkun, sem
hér er farið fram á, þar sem hækkunin þó miðar að eflingu landbúnaðaríns.
Eg þarf raunar ekki að furða mig á,
þó þessi till. verði feld, því það er ekki
langt á að minnast frá f dag, hvernig
farið var með mál, sem mér var ant
um. Það heflr komið fram hjá sumum
h. þm., einkum þó landbúnaðarnefndínni, að þeir hafa gjört svo mikið úr
þessu nýja stóra félagi, landbúnaðarfélagi landsins, og viljað vfsa öllum
fjárveitingum þangað, en eg er nú hálf
efablandinn um, hversu mikið gagn
það gjörir landbúnaðinum, fyrir það
fyrsta næsta fjárhagstímabil.
Fyrst
verður það að komast vel á laggirnar,
til að byrja með, og svo verður að
sækja fundi þess vfðsvegar að og langt
að, svo eg býst varla við miklu gagni
af því fyrst um sinn, að rainsta kosti
ekki næsta ár. Mín reynsla hefir lfka
verið sú, að þvi vfðtækari sem slfk félög eru, því minna verka þau tiltölulega. Svo er annað um þetta stóra félag, að það mun verða nokkuð kostnaðarsamt sjálfu sér.
Stjórn hinna
smærri félaga kostar ekkert, en stjórn
búnaðarfélags landsins mun koma til
að kosta mikið.
Það hefir verið tekið fram um fjárlaganefndina, að bún hafl verið rösk f
þetta sinn, og eg játa, að það eru varla
dæmi til þess, að fjárlögin hafi koraið
eins fljótt frá henni og nú, en svo þegar frara f sækir, þá kemur 1 ljós, að
nefndin heidur ekki saman í öllutn
greinum, og af því stafar að nokkru
leyti sá glundroði, sera nú er, að málið
er svo mikið komið 1 mola. En eg
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skal ekki kasta þungum steini á nefndiuá, þvi þetta, eins og margt annað, er
meðfram afleiðingin af þvi, hvað þingtíminn er stuttur, svo málunum er alt
of mikið flaustrað af til þess, þó að þau
nái fram að ganga á þinginu. Eg vil
út af þessu rainnást á, að eg snerama
á þingtfmanura kom fram með till. ura
að lengja þingtfmann, til að gripa til,
eftír því sem með þyrfti, þegar til
kæmi, en bæði mælti hæstv. landsh.
móti hénni, og svo feldi h. deild hana
með atkv. sfnu. En nú hygg eg svo
komið, að flestir mundu álita þess fulla
þörf. að þingtiminn væri lengdur, og
mundu enda fegnir, þó ekki væri neraa
uirt 1 til 2 daga. Það er ekki svo auðvelt að átta sig á öllum þeim breyt,till., sem yfir dynja, f fljótu bragði.
Fjöldinn er svo mikill, að það er hart
á þvi að maður geti haft tlma til að
ákvarða sig, hvort maðureigi að greiða
atkvæði mcð einhverri till. eða ekki.
I sambamdi við þetta skal eg rainnast
á orð hæstv. landsh. i dag, þar sem
hann sagði, að þingi yrði sagt upp á
fÖstudaginn. Það hefir undanfarið klingt
við í einu blaði, »f»jóðviljanum unga»,
að landsh. væri farið að förlast, en eg
lít svo á, að þess hafi alls ekki gætt á
þessu þ>ingi, eða enn sem komið er,
nema ef vera skyldi í dag, þegar hann
batt uppsögn þingsins við föstudaginn,
að houum sé farið að förlast með minni.
Hann hafði þau orð i sumar, þegar
hann mælti móti minni till., að hann
mundi lengja þingið ura 1 eða 2 daga,
ef á lagi. (Landisliöfðingi‘. Já, ef nauðsyn kreföi.). En eg er nú viss um það,
að þó að hæstv. landsh. hetði þessi orð
i dag, þá muni hann þó ekki beita
þessu svo, að hann ekki lengi þingið
til laugardags, sem sjálfsagt verður
nauðsynlegt.
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Ut at því, sem eg sagði áðan, skal
eg bæta því við, að það er sorglegt,
þegar blöðin leggja það i vana sinn,
að elta einstaka menn á röndum og
færa alt til verri vegar, og bera sagnir út um þá, bæði sannar og ósannar,
hver sem í hlut á, þegar þeim ræður
svo við að horfa, og geta ekki einu
sinni fært sannar fregnir af opinberum
manntundum, auk heldur öðru.
Þaö er meira en leiðinlegt, þegar
blöðin eru orðin svo óáreiðanleg, að
segja má ura þau sum hver, eins og
sagt er um mann, sem lýginn er, að
honum er ekki trúað, þó hann segi
satt.
Halldór Danielsson: Breyt.till. á þskj.
520. hefir heldur mætt mótmælum í
þessari h. deild, og mér finst hún ekki
eiga upp á háborðið hjá h. frarasm.,
sem hefir mælt á móti henni, en það
kunna aðrir að styðja hann, því þetta
"þing hefir í mörgu viljað styðja landbúnaðinn. Við erum komnir inn á þá
braut, að styðja búnaðarfélögin, og hefir það gengið vel, enda hafa siðustu
árin verið unnin 56,000 dagsverk hin
2 siðustu ár, 1897 og 1898, til jarðabóta
hvort árið, og kalla eg það vel að verið, og eg held að það sé ekki of djúpt
tekið i árinni að segja, að af öllum
tjarveitingum hafi ekkert borið eins
mikla og sýnilega ávexti, og því er ástæða til aö auka þessa fjárveitingu.
(Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: En hvað
gera 2 aurar á dagsverki?) Það getur
verið, að þeir geri ekki svo mikið, en
þeir gera það það er. En fyrst allir
viðurkenna, að fé þetta geri gagn, þá
er ekki ósæmilegt, að fara tram á, að
fá ríflegri styrk. Eg er reyndar viss
um, að búnaðarfélögin muni gera gagn
þó h. deild samþykki þetta ekki, og
það mun ekki draga kjark úr þjóðinni,
43*
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þvi það er alt af vaxa raanndómur hjá
henni, og það er ekki af snfkjuanda,
þó farið sé fram á þetta.
Þá er hér þgskj. 523., um að veita
3000 kr. styrk til að rannsaka byggingarefhi landsins. Oss íslendingum hefir
verið brugðið um, að vér værum ekki
sparsamir, og eg ætla ekki að mæla
eyðslusemi þjóðarinnar bót. En það
eru ekki til sparnaðar húsabyggingarnar hér, þar sem þessar byggingar
hrynja eftir 20 ár, eða verður að rífa
þær, og þegar bóndi byrjar búskap,
tekur hann vanalega við öllum byggingum niðurníddum. Að nokkurum árum liðnum fer hann að byggja upp
og hleypir sér þá í skuldir, sem hann
ris ekki úr aftur Það væri þó annað
mái ef húsakynnin yrðu viðunandi, en
það er alt annað. Það er þvi ástæða
til að gera tilraun til að bæta húsabyggingar hér á landi, og veita fé til
þess. Reyndar má ekki búast við þvi,
að sjá alstaðar gull og græna skóga, ef
hér væri ferðast um eftir 1 eða 2 ár,
en það mun þó margborga sig að gera
eitthvað i þessu, þar.sem málið er i
hinu mesta óefni. Fyrst var siður að
byggja úr torfi en nú eru timburbyggingar farnar að tíðkast, en þær eru litlu
betri, þvi þekkingu vantar að gjöra þær
svo góðar, sem þörf væri á,þvi það er
ekkiaðeins,að byggingarefniðvanti,heldur einnig þekkinguna til þess að nota
byggingarefni þau, sem til eru, en með
þekkingu mætti gjöra miklu kostnaðarminni og varanlegri byggingar en nú.
Þá er að minnast á kirkjugarðinn
hér. Mér finst raál þetta komið á góðan rekspöl, þar sem hér liggja fyrir 2
breyt.till., önnur að lána dómkirkjunni
6000 kr. til þess að fá fyrir kirkjugarð,
en hin um að hækka þá upphæð i
8000 kr., og getur verið, að það sé
eins gott, þvi ætla má að landssjórnin
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sjái um, að ekki verði brúkað til þess
fé fram yfir þarfir, endahafa Reykvikingar, nú orðið, svo mikinn áhuga á
málinu, að þeir munu ekki liggja á
liði sfnu, og sjá um, að kirkjugarðurinn verði sem haganlegast settur og
kostað sem rainstu fé til hans. En það
er sagt að kirkjugarðurinn núverandi
sé orðinn svo útgrafinn, að ekki sé
hægt að nota hann lengur. Eg skal
ekki segja um hvort það er satt, því
maður heyrir þetta utan að sér. Eg
held þvi, að eg verði að halla mér að
hærri upphæðinni, þar sem þetta er
einungis lán — og Reykvikingar gætu
þar af leiðandi fengið meira svæði til
kirkjugarðs, og þyrftu þá ekki heldur
um langan aldur að ómaka sig til
þingsins með þetta kirkjugarðsmál.
Einar Jónsson: Eg hefi leyft mér
að koma með tvær breyt,- og viðaukatill. við fjárlögin. Önnur af till. þeim,
er eg ber frara, er ný, um 300 kr.
fjárveitingu á ári til tannlæknisins til
þess að faralækning iferðir á ári hverju.
Hefi eg bygt á þvf, að þar sera tannveiki er almenn hér, þá mundi það
koma sér vel, ef tannlæknirinn gæti
komið á hinar helztu hafnir i kringura
landið, og dvalið þar um hríð, svo
menn gætu þar leitað hans, því margir eru þeir, sem fjárhags vegna er of
dýrt að leita bans hingað til Reykjavikur. Héraðslæknarnii geta reyndar
hjálpað nokkuð i sjúkdómi þessum, en
þó sjaldan annað en draga út tennur,
en ekki tit þess að fylla upp holar
tennur, eða setja nýjar tennur í menn.
Eg hefi talað við tannlækninn, og telur hann líklegt, að þessar ferðir gæti
orðið að góðu gagni, ef hann gæti farið
með strandferðaskipunnm og dvalið um
tima á hinum helztu höfnum. Segir
hann, að sin leiti miklu fleira fólk hingað utan af landinu, en úr Reykjavik,
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— en það, sera hann gæti gert i þessum ferðum, væri að fylla hoiar tennur,
og hreinsa skemdar tennur burtu undir nýja tannsetning, en það tekur ætið
talsvert langan tima þangað til alt er
gróið, svo að hægt sé að setja nýjar
tennur i. En þegar alt er gróið þyrftu
menn að eins að skreppa hingað tii
Reykjavikur snöggva ferð til þess tennurnar yrðu settar i.
H. flramsm. (J. J., 2, þra. Eyf.) hefir
mælt á móti þessari till., en það mætti
lika mótmælum, er eg lagði til hér um
árið, að fé væri veitt til ferða augna
læknisins. Fekk það þó framgang og
þykir nú vel ráðið, og vænti eg að
eins mundi fara um þessa till.
Þá hefi eg lagt til, að féð til spítalans á Seyðisfirði verði hækkað úr 4000
kr. i 5000 kr. Það er kunnugt, að viðkomandi héruð hafa lagt mikið fé frara,
til þess að koma spftalanura upp, eins
og h. tramsm. skýrði frá við 2. umr,
og væri þvi rétt að veita uú spitalanum það fé, sem hann þarf til þess að
koma sér nokkurn veginn i lag. Eltir
lægsta reikningi þyrfti hann til þe3s
6000 kr., og mælir alt með þvi að ekki
væri dregið af þeirri upphæð, en eg
hefi þó eigi farið svo langt.
H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) bar saman,
hváð lagt hefði verið fram i héruðunum tii þessa spitala og til spitalans á
Akureyri, en sá reikningur var ekki
nákvæmur, þar sem spitalinn á Akur
eyri átti svo miklar eignir undir.
Spitalinn á Seyðisfirði hefir kostað
15000 kr. og hafa að eins 1200 kr. af
þvi verið lagðar fram úr landssjóði.
Spitalinn á Akureyri kostaði 25,000 kr.,
en honum hafa verið lagðar 5000 kr.
úr iandssjóði. Hann átti þó fyrir 9000
kr. og nokkurar aðrar eignir. Og þar
sera nú Suðuramtið fær svo ríflegan
styrk, með þvi að landsspita’inn er
kostaður af landssjóði, þá mælir öll
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sanngirni með þessari Qárveitingu til
Seydisfjarðarspitalans, og jafnframt
með styrknum til Akureyrarspitalans.
Eg vii lika benda á, að hækkun á fjárveitingunni, 4000 kr. í 5000 kr., féll i
háttv. Ed. með jöfuura atkv., svo sú
deild er ekki mikið á raóti að veita
þessa upphæð. Að öðru leyti finst mér
varúðarvert að ganga í berhögg við
háttv. Ed. með þær upphæðir, sem
hún hefir sýnt, að hún er alveg mótfallin, en þar sera svo stendur á, að
atkvæði hafa verið jöfn, er alt öðru
máli að gegna.
Eg ætla ekki að fara út ( fleiri brtill.
enda þótt það geti verið, aö eg greiði
atkvæði öðruvísi um sumar einstöku
þeirra nú en siðast, bæði af þessum og
fleiri ástæðum.
Þó ætla eg að eins að drepa á eina
brtill. frá h. framsm. (J. J., þm. Eyf)
um styrkinn til frú Guðlaugar Wium
til kvennaskóla á Seyðisfirði, sem eg
vil raæla sem bezt ineð. Eg álít að
Austfjörðum sé gert rangt til, ef þessi
till. er ekki samþvkt, því menn ættu
að muna eftir þvi, að þingið hefir áður
heitið 1200 kr. til kvenuaskóla á Austurlandi, ef hann kæraist á, og gert ráð
fyrir að styrkja hann siðar, eins og
slikir skólar eru styrktir í öðrum fjórðungum landsins. Þess vegna vona eg
að menn sýni velvild þessum litia vísi
til kvennaskólastofnunar á Austfjörðum.
Guðjón Guðlaugsson: Eg hefi brtill á
þingsk. 531, sera eg ætla að fara um
nokkurum orðura, og sem ekki hefir
verið minst á af öðrum en háttv. framsögum. (J. J., þm. Eyf.) og hæstv. lh.
Við þessa brtill. á þingsk. 531 er önnur brtill. á þingsk. 553, um að færa
liðiun þengað, sem hann á heldur að
vera, eftir eðli sínu Hæstv. lh. hafði
við brtill. að athuga, að liðurinn væri
settur í sætí, þar sem annar liður væri
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fyrir, og að þaö væri ekki kurteisi að
hrinda öðrura úr sessi og setjast i
hann sjálfur, en þétta er kurteisi, sera
tiðkast i öllurn fjárlögunum, þegar
verður að færn til liði, enda hefir áður
verið komið raeð brtill., þiir sera nýjum lið hefir verið bætt inn, án þess
getið hafi verið, að tala liðanna breyttist eftir þvf. Annars verð eg að skoða
athngasemd hæstv. lh. fremur sem
spaugsyrði,en að hún komi efninu við.
Þá hafði hæstv. lh. lika að athuga
við brtill. á þingsk. 531, að það yrði
ómögulegt fyrir landsstjórnina, að borga
út þessa 10,000 kr. upphæð, til Gullbringu- og Kjósarsýslu, af skilyrði þvf,
sem sett sé fvrir fjárveitingunni. Eg
get ekki skilið i að þetta sé rétt athugað. Að vísu er ákveðið, að fénu
sé varið á ákveðinn hátt, en það er
álitamál, hvort það er eiginlegt skil
yrði. Mér fínst sjálfsagt, að stjórnin
megi aldrei veita fé til annars en þess,
sem ákveðið er að verja því til, og
að hún megi ekki hér verja þessu fé
til vegagjörða.
Eg veit ekki hvað
getur legið i þessum skilningi hæstv. lh.
nema að ekki sé hægt að borga féð
fyrirfram, og að það væri betri trygging fyrir þingið, að veita ekki féð fyr
en á eftir. En sé þörf á þvi fyrirfram,
þá sé eg ekki betur, en að þar sem
féð fyrst á að ganga til sýslunefndarinnar, að þá muni unt fyrir hana að gefa
ábyrgð fyrir því, að þvi sé varið samkvæmt þvi, sem áskiiið er.
En þar
sem þvi á að verja til jarðabóta, má
borga það út jafnóðum og vinna fer
fraro, þvi sýslunefndin getur gefið landshöfðingja skýrslu jafnóðum.
En sjái
landsstjórnin sér ekki fært að veita
féð eftir áreiðanlegu vottorði, þá hygg
eg að hún færi öðruvfsi að, en þegar
bún borgaði féð, sem veitt var til Magnúsar Þórarinnssonar,
(Landshöfðingi:
Þar var ékkert skilyrði.) 'Jú, þar var
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skilyrði um að veita féð til ákveðins
verks, sem aldrei var reynt að framkvæma.
Þá er efni till. Það hefir áður verið
færð sú ástæða fyrir henni, að þetta
væri ekki annað en hallærisstyrkur til
sýslunnar, og ekki væri vert að verja
því i verk, sem engan arð bæri, því
að vegspottar hingað og þangað í héraðinu væru ekki nema kák, og ekki
sérlega þarft, þar sem líka væri örðugt að gera veg.
Eg tók það fram um um daginn, að
eg væri með fjárveitingu í þessa átt,
1) af þvi að það veitir atvinnu mönnum þeim, er verkið vinna; 2) til þess
að auka framleiðslu i framtfðinni, og
hygg eg að Þessum atriðum verði báðum náð, og þar sem nú eru bágindi
í Gullbringu- og Kjósarsýslu, af því að
sjávarafli hefir brugðist, þá álít eg
heppilegt spor af þinginu, að leiða athyglí þeirra er þar búa að því, að ná
arðinum úr jörðinni.
Brtill. mín fer
fram á að fátæklingar gangi fyrir, að
vinna fyrir þetta fé, eftir tillögum
sýslunefndar og hreppsnefnda. Eg hefi
fengið upplýsingar um, eftir viðtali
við menn, að til eru spildur á þessu
svæði, sem hægt er að rækta í félagi,
og sem sveitafélögin gætu fengið með
góðum kostura. Sveitastjórnirnar gætu
látið þessa menn njóta arðsins af
vinnunni, en sveitafélögin eiga svo
þessa bletti í framtíðinni, þvf það væri
heppilegt fyrir þau, þvi eg álit jafnvel, að 8veitafélögin ættu að eíga allar
jarðir, að undanteknum þjóðjörðunum.
(Oudlaugur Guðmundsson: Þær eru svo
vel setnar, kristfjárjarðirnar!) Þær eru
oft vel setnar og geta vel verið það.
Eg vil f fám oröum mæla með þessari
till, að veitt sé fæði þeim svöngu, auk
in atvinna, efld framleiðsla og útveguð
sveitafélögum eign, sem þau kosti lítið
til, en setn geti borið mikinn arð i
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framtíðinni. Mér finst þvf mikið mæla
með þessari till. i samanburði við það,
að verja fénu til vegagjörðar, sera
mundi verða að litlu gagni, og vona
þvi að háttv. deild samþykki þessa
tillögu.
Eg ætlaði að breyta orðfærinu á
till. út af orðura hæstv. lh. og skrifaði
brtill. í þvi skyni, en kom henni ekki
til prentunar, því prentsmiðjunni var
lokad fyrir kl. 8 i kvöld, og þvf er
brtill. ekki komin. En þótt einhverjum finnist till. sú, sem fyrir liggur,
ekki beppilega orðuð, þá vona eg þó
að háttv. deild samþykki hana, þvi
hægt er að breyta henni i háttv. Ed.
og sam. þingi.
Þá er brtill., sem eg veit ekki nema
eg ef til vill samþykki, og skal eg því
rainnast lítils háttar á hana, það er um
fé til landsbókasafnsins 13. gr. C. 1. c.,
að fyrir 4000 - 4000 komi 3400 - 3400,
eða með öðrum orðuro, að féð til
samnings spjaldskrár sé strykað út.
Eg hefi þá hugmynd um þetta verk,
að það sé að vísu nauðsynlegt, en eg
dreg i efa, hvort það er bráðnauðsynlegt, og einkum þegar tekjuhallinn er
svo mikill. Það er og efasamt, að verkið verði 8vo fullkomið, sé það unnið
nú, æm það mundi verða siðar. Það
er ætlast til að saradar verði þrenns
konar skrár: 1) titlaskrá, 2) efnisskrá
eg 3) hilluskrá. Efnisskrá og titlaskrá
er auðvitað hægt ad semja, en hilluskrárnar er ekki gjörlegt að semja nú,
af þvi i ráði er að flytja bókasafnið
innan skarnms. Þess ber og að gæta, að
þessari fjárveiting verður að halda áfram. Þó væri eg ekkert á móti henni,
ef hún væri veitt til stjórnar safnsins,
en ekki gerður úr henni bitlingur til að
útvega einstökum manni að eta. Eg
býst við, að fæstir háttv. þingm. hafi
séð bréf til þingsins um þetta.
Mér
var sagt að það væri frá stjórn bóka-
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safnsins, en nú hefi eg talað við forseta vorn, sem er í þessari stjórn, og
vissi hann ekki tii þess, og mun beiðnin bafa verið frá stjórn stúdentafélagsins eða öðrum. Mér hefði þótt miklu
eðlilegra, að beiðnin kæmi beint frá
stjórn bókasafnsins, og að tiltekið hefði
verið, hvernig ætti að verja fénu, og
mundi eg þá ekki greiða atkvæði á
móti.
Ef mynduð vrði úr þessu ný
staða, mundi það verða til þess, að á
næsta þingi yrði að hækka launin upp
í 800 kr., siðan upp i 1000 kr., þá upp
í 1200 kr. og drægi þá þessi brtill.
leiðan dilk á eftir sér, þvi auðvitað kæmi
beiðni um aðhækka laun hinna annara
starfsmanna bókasafnsins að samá skapi.
f'ramsögumaður (Jón Jówsxon, 2. þm.
Eyf.):
Eg skal undir eins svara
lítið eitt Biðasta kaflanum i ræðu h.
þm. Strandam. (Guðj. G.). Því miður
er eg ekki svo
kunnugur þessu
máli, að eg geti dæmt um, hve nauðsynlegt þetta starf er, en eg held að
það, sera háttv. þingm. hafði á móti
veitingunni, sé á litlum rökura bygt.
Eg vil benda á að þetta er ein af þeim
stj rkveitingum, sem háttv. Ed. hefir
samþykt með öllum atkv. Það sera
háttv. þm. hafði einkura á móti þessari
veitingu var, að ekki væri sýnt, að
stjórn landsbókasafnsins óskaði eftir
henni, og i öðru lagi, að úr þessu kynni
að verða bitlingur. En þetta er ekki
algjörlega rétt. Að vísu hefir stjórn
safusins ekki skrifað þinginu, heldur
er beiðnin frá stjórn stúdentafélagsins,
en þessari beiðni fylgdi útskrift úr
gjörðabók stjórnar bókasafnsins. Og
eíns og fjárveitingin er orðuð, heyrir
hún undir stjórn bókasafnsins og notkun hennar og getur engiun annar en
sú stjórn ráðið hvernig eða hvort féð
verður notað, og þvi getur varla orðið bitlingur úr þvi, finst mér; eg kalla
ekki bitling, þó borguu fyrir eitthvert
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nauðsynjaverk sé greidd úr landssjóði,
Hæstv. landsh. kvaðst hafa skilið
hvort sem vinnan er akkordsvinna eða ' orð min um ibúð póstmeistarans í pósttimavinna. Þingm. sagði enn fremur, húsinu svo, að hann mætti búa þar
að ekki væri hægt að semja hilluskrá fyrir ekkert; ef til vill hafa orð mín
nú, af þvi að flytja ætti safnið og yrði þá verið óljós, en meining min var sama
hilluskráin ónýt, en þessi ástæða er og háttv. þm. Vestm., að póstmeistari
ekki mikils virði, ef þess er gætt að ætti að gjalda dálitla leigu, þó ekki
safnið verður varlaflutt á næstu árum, væri ætlast til að landssjóður hefði neitt
því til þess yrði að byggja stórt, dýrt teljandi fé upp úr því.
og vandað hús, en það verður varla
Umræðurnar ura hið alkunna kirkjuhægt fyrst um sinn, og er þvi ástæðu- garðsmál hafa verið rólegar og þakka
laust að draga þetta starf þess vegna. eg það br.till. minni. Háttv. varaforseti
En eins og eg tók fram i upphafi, er vill fá upphæðina hækkaða og hefi eg
•eg ekki svo vel að mér, . að eg geti fyrir mitt leyti alls ekkert á móti því,
fyllilega dæmt um þetta.
af þvi að eg álit að ( orðum hæstv.
Þá eru fáein önnur atriði, sem eg landsh. liggi full trygging fyrir því, að
vil minnast á. Hæstv. landh. upplýsti, ekki verði meira brúkað af fénu, en
að eftir orðum efri deildar væri hægt verður að komast af með minst.
ætlast til að fjárveitingunni til flutnEg þakka hæstv. landsh. mikillega,
ingabrauta yrði að eins varið til vega- hvernig hann tók bendingu minni um
gjörðar i Húnavatnssýslu en ekki gamla kirkjugarðinn, vona eg að þetta
bæði i Húnavatnssýslu og Eyjafjarð- fáist leiðrétt og treysti eg hæstv. lh.
arsýslu, eins og upphaflega var gert til hins bezta í því efni. Eg vona að
ráð fyrir i frv., og Nd. sömul. ætlaðist þrátt fyrir hið margurarædda kansellitil. Síðan hefi eg leitað álits fjárlaga- bréf eða konungsúrskurð, sem h. þm.
nefndarinnar hér, og skal eg lýsa því Rvk. talar um, sé þetta ekki alveg
yfir, að meiri hluti nefndarinnar held- graflð og gleymt. Eg kann reyndar
ur fast við sinn skilning. H. þm. A.- ekki um það að segja, hvaða gildi
Sk. (J. J.) sagði að sumir i nefnd- konungsúrskurðir hafa, sem eru gefnir
inni hefðu verið sömu skoðunar og um einstök atriði á einstökum stað og
h. Ed., en eg verð að mótmæla þvi tíma, eða hvort það er rétt, að láta þá
að þetta »sumir< geti þýtt annað en hafa lagagildi fyrir öll lik eða sam
þm. sjálfur. Hæstv, landsh. og h. þm. kynja atvik á alt öðrum tima. Eg
Rvk. hata fundið að þvi, að eg yrði er ekki lögfræðiugur, en mér finst
alloft að segja: »meiri hluti nefndar- skýring h. þm. Rvk. i þessu nokkuð óinnar<, og hafa þeir álasað nefndinni likleg. Og gaman hefði eg af að vita,
fyrir, að hún hafi ekki sýnt eins mikla hvaða matur h. þm. Rvk. yrði úr því,
samheldni og áður. Þetta vitum við ef hann hefði konungsúrskurð um, að
bezt sjálfir og umræður og mælgi um landssjóður ætti að kosta alla Reykþað er þarflaus, en það er fleira ein- vfkinga bæði lits og liðna, jafnvel þó
kennilegt fyrir þessa neftid, og það er, úrskurðurinn hefði verið gefinn af einað hún var kosin með hlutfallskosningu, hverjum af »guðs náð<, sem máske hefði
sem aldrei hefir komið fyrir áður, og verið meiraeða minna »ótilreiknanlegur<.
Um ritsimann þarf eg ekki að tala;
það er ekki nefndinni að kenna hverneg vona að ástæður þær, er h. þm.
ig hún er kosin.
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Vestm. færði fram gegn brtill., hafi verið
svo ljósar og gildar, að hún nái ekki
fram að ganga. H. þm. S.-M. hefir ekki
misboðið oss með löngum ræðum eða
mörgura brtill. á þingi þessu og skal
hann hafa þökk og heiður fyrir það.
En þvi leidinlegra þykir mér að þurfa
að vera honum ósamdóma i máli þvi,
er hann nú fylgir fram: bibliufélagsstyrknum. Hann tók það fram, að
nauðsyn væri á að hafa vandaða bibliuþýðingu, og að þetta verk yrði þjóðinni til sóma. Þetta játa eg að geti
verið rétt, en mér finst það ekki raska
röksemdum minurn gegn þessu máli.
Aðalástæða min var sú, að þótt þetta
væri nauðsynlegt og þarft, þá væri þó
raargt þarfara, og að hins vegar væri
lítil von um að við gætum leyst þetta
verk svo af hendi, að það yrði okkur
til sóma, að við hefðum tök á að vinna
það verk, sem Englendingar t. d. hafa
látið marga af sinum beztu mönnum,
starfa að í mörg ár. Eg get ekki trúað þvi, að ekki megi fá gott mál á
bibliuna, þó enskar og þýskar þýðingar væru lagðar til grundvallar. Eg
verð aö álíta að eg sé »frá almennu
sjónarmiði< betur fær um að dæma
um þetta, en stjórn biblíufélagsins, þvi
eg hlýt í þvi máli að vera allsendis óvilhallur, en það getur stjórn bibliufélagsins varla verið. Hún hlýtur, sem
slik, að lita á það frá sjónarmiði þess
félags, sem hún á að stjórna og annast.
Og enn er sú ástæða, að bibliufélagssjóðurinn er ómótmælanlega hlutfallslega betur á vegi staddur en landssjóður, vil eg því biða meðan biblíusjóðurinn baðar i rósum og þangað til
gullöld landssjóðsins rennur upp. Eg
skal nú ekki tala meira um þetta mál,
en vil biðja h. þm. S.-M. (S. G.) að
fyrirgefa, að eg hefi orðið að tala
svo mjög í móti þessu. Eg skal geta
Alþ.tíð. B 1899.
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þess, að eg fór með nokkuð sem ekki
var rétt áðan, er eg blandaði saman 2
leikfimisfélögum, þar sera aðeins annað
á að verða styrks njótandi. Eg hika
mér ekki við að játa þessa yfirsjón,
sem kom af ófullkomnum upplýsingum, sem raér höfðu verið gefnar. En
það haggar samt alls ekki við þeira ástæðum, er eg færði fram móti styrknum. H. þm Vestm. (V. G.) talaði móti
launum Bjarna kennara Jónssonar, en
i röksemdafærslu sinni var hann ónákvæmari en hann er vanur að vera
og sumar ástæður hans ekki réttar.
Honum þótti ekki meiri nauðsyn að
þessura kennara en hverjum öðrum, sera
hefir samskonar próf (klassisku málin),
en eg veit ekki betur en að hann sé
ekki talinn nauðsynlegur skólanum
vegna klassisku málanna, heldur til að
kenna þýsku, sem hann er sérlega vel
að sér I. Hann talaði og um principbrot, en eg vil benda á, að við latinuskólann eru bæði leikfimiskennari og
söngkennari meö föstum ákveðnum
launum, og hefir það lengi verið svo.
Þar sem hann mintist á Pál Melsteð,
skal eg geta þess, að hann hafði að
minsta kosti frá 1885—’93 1800 kr.
laun á ári, en 1893 fekk hann þau heiðurslaun, er hann síðan hetir notið.
Þetta hefir reyndar ekki mikið að þýða,
en það sýnir að h. þm. hefir ekki kynt
sér málið nógu vel.
Eg þarf ekki að svara h. þm. Mýram.
eða h. þm. Rvk., þar sem þeir hafa
haldið því fram að rétt sé að hækka
styrkinn til búnaðarfélagsins, þvi enginn hefir þar hrakið ástæður mínar.
Eg held þvi tast fram, að þessi hækkun, 2000 kr. á ári, auki ekkert hvötina
til að vinna jarðabætur. Og eg vil
enn alvarlega vekja athygli h. deildar
á því, hvort ekki sé misráðið að taka
4000 kr. úr landssjóði á fjárhagstíma44 (21. sept.).
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já:
nei:
bilinu, og skifta þvi niður í eintóma
tveggja aura bitlinga; en að vísu verða Eirikur Gislason, Björn Sigfússon,
Guðjón Guðlaugss., Guðl. Guðmundsson,
þeir ærið margir.
Fleira hefi eg svo ekki að segja og Halldór Daníelsson, Jens Pálsson,
Ólafur Briem,
Jón Jensson,
get því vel sagt amen!
ATKVGR.: Brt. við 10. gr. C. 4 b. Sighvatur Arnason, J. Jónss., þm. A.-Sk.
Sigurður Gunnarss. Jón Jónss.,2. þm. Eyf
á þgskj. 520 leld með 12 : 8 atkv.
Brt. við 10. gr. C. 4 e. á þgskj. 524 Tryggvi Gunnarss., Jón Þórarinsson,
Þórður Guðmundss., Pétur Jóusson,
samþ. með 12 shlj. atkv.
Brt. við 10. gr. C. 5, á þgskj. 524, Þorl. Guðmundssou. Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.,
samþ. með 12 shlj. atkv.
Þórður Thoroddsen.
Brt. við 11. gr. B á þgskj. 516 feld
Brt. við 12. gr. D aths. á þgskj. 535
með 15 : 4 atkv.
Brt. við 11. gr. 11 á þgskj. 544 feld feld með 11 : 8 atkv.
Brt. við 13. gr. A 8 á þgskj. 514feld
með 12 : 8 atkv.
Brt. við 12. A. 1. a. á þgskj. 514 með 12 : 8 atkv.
Brt. við 13 gr. A b 11 á þgskj. 530
samþ. með 14 : 8 atkv., að viðhöfðu
sþ. með 19 : 1 atkv.
nafnakalli og sögðu
Brt. við 13 gr. B ni c 4 á þgskj. 528
já:
nei:
feld með 11 : 5 atkv.
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Brt. við 13. gr. B III c 5 á þgskj. 528
Björn Sigfússon,
Eirikur Gíslason,
tekin aftur.
Guðjón Guðlaugss., Guðl. Guðmundss.,
Brt. við 13. gr. B IH c5á þgskj. 552
Jens Pálsson,
Halldór Danielss.,
feld með 12 : 5 atkv.
Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
Brt. við 13. gr. V b 5 á þgskj. 514
J. Jónss., þm. A.-Sk., Olafur Briem,
sþ. með 15 shlj. atkv.
J. Jónss., þm. Eyf., Skúli Thoroddsen,
Brt. við 13. gr. VI a 3 á þgskj. 538
Pétur Jónsson,
Þórður Guðmundss. i
feld með 13 : 8 atkv.
Sighv. Árnason,
Brt. við 13. gr. C 1 c á þgskj. 535
Sigurður Gunnarss.,
Tryggvi Gunnarss.,
feld með 11:9 atkv.
Brt. við 13. gr. C 7 á þgskj. 514 sþ.
Valtýr Guðmundss.,
með 16 shlj. atkv.
Þórður Thoroddsen.
Brt. við 13. gr. 9 á þgskj. 514 samþ.
Þorl. Guðmundsson.
Brt. við 12. gr. A 1 a á þgskj. 547 með 13 : 4 atkv.
Brt. við 13. gr. 12 á þgskj. 523 sþ.
þar með fallin.
Brt. við 12. gr. B 9 á þgskj. 514 feld með 12 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
með 12 : 8 atkv.
já:
nei:
Brt. við 12: gr. B 9 á pgskj. 531 sþ.
Einar Jónsson,
Kl. Jónsson,
með 12 : 5 atkv.
Brt. við 12. gr. B 9 á þgskj. 553 sþ. Björn Sigfús8on, Guðl. Guðmundss.,
Eiríkur Gíslason, Jens Pálsson,
án atkv.
Brt. við 12 gr. C 3 á þskj. 533 feld með Guðj. Guðlaugsson, Jón Jensson,
12 : 10 atkvæðum að viðhöfðu nafna- Halldór Danielss., Sighv. Árnason,
kalli og sögðu.
J. Jónss. þm. A.-Sk., Sig. Gunnarsson,
jd:
nei:
J. Jónss. þm. Eyf., Skúli Thoroddsen,
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Jón Þórarinsson,
Tr. Gunnarsson,
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jd:
nei:
Ólafur Briem,
Þórður Guðmundss.,
Pétur Jónsson,
Þórður Thóroddsen.
Valtýr Guðmundss.,
Þorl. Guðmundss.
Brt. við 13. gr. C 13 á þgskj. 514 sþ.
með 13 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
Jd;
nei:
Einar Jónsson,
Eirikur Gislason,
Kl. Jónsson,
Guðl. Guðmundsson,
Björn. Sigfússon,
Halldór Danielsson,
Guðj. Guðlaugsson, Jens Pálsson,
Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
J. Jónss. þm. A.-Sk. Sighv. Arnason,
J. Jónss. þm. Eyf. Skúli Thoroddsen,
Ól. Briem,
Þórður Thoroddsen,
Pétur Jónsson,
Þorl. Guðmundsson.
Sig. Gunnarsson,
Tr. Gunnarsson,
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Guðraundss.
Brt. við 13. gr. C 16 á þgskj. 519 sþ.
með 12 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Guðj. Guðlaugsson,
Kl. Jónsson,
Guðl. Guðmundss.,
Björn Sigfússon,
Jens Pálsson,
Eirikur Gislason, Jón Jensson,
Halldór Danielson, J. Jónss. þm. A.-Sk.,
J. Jónss. þm. Eyf., Jón Þórarinsson,
Ól. Brfem,
Sig. Gunnarss.,
Pétur Jónsson,
Tr. Gunnarsson,
Sighv. Árnason,
Valtýr Guðmundss.,
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss.
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundss.
Br.till. við 13. gr. C. 20 á þskj. 529 feld
með 14:8 atkv. að viðh. nafnakalli og
sögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Eiríkur Gíslason, Björn Sigfússon,
Guðl. Guðmundss., Guðj. Guðlaugsson,
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jd:
nei:
Halldór Danielsson, Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson, Jón Jensson,
Skúli Thoroddsen, J. J., þm. A.-Sk.,
Þórður Guðmundss., J. J., þm. Eyf.,
Þórður Thorodds. Ólafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Sig. Gunnarsson,
Tr. Gunnarsson,
Valtýr Guðmundss.,
Þorl. Guðmundsson.
Br.till. við 13. gr. C. 27 á þskj. 521
sþ. með 12: 4 atkv.
Br.till. við 13. gr. C. 28 á þskj. 548,
feld með 14: 4 atkv.
Br.till. við 13. gr. C. 31 á þskj. 514,
sþ. með 17 shlj. atkv.
Br.till. við 13. gr. C. 31 á þskj. 541,
feld með 13:5 atkv.
Br.till. við 13. gr. C. 32 á þskj. 514,
sþ. með 16 samhlj. atkv.
Br.till. við 13. gr. C. 33 á þskj. 528,
feld með 11:9 atkv.
Br.till. við 15. gr. á þskj. 532 og 537,
feldar með 12 : 10 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli og sögðu
net:
Jd:
Klemens Jónsson, Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðl. Guðmundss.,
Halldór
Danielsson,
Eirikur Gíslason,
Guðj. Guðlaugsson, Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson, Jón Jensson,
Ólafur Briem,
J. J., þm. A.-Sk.,
J. J., þm. Eyf.
Sighv. Árnason,
Valtýr Guðmundss., Pétur Jónsson,
Þórður Guðmundss., Sigurður Gunnarss.,
Þorl. Guðmundsson. Skúli Thoroddsen,
Tryggvi Gunnarss.,
Þórður Thoroddsen.
Br.till. við 15. gr. á þskj. 543 sþ. með
13 : 4 atkv.
Br.till. við 18. gr. á þskj. 524 sþ. með
15 shlj. atkv.
44*
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Br.till. við 18. gr. á þskj. 514 feld með
12 : 10 atkv.
Br.till. við 18. gr. á þskj. 554 feld
með 17 : 3 atkv.
Br.till. við 18. gi. á þskj. 546 feld
með 12:9 atkv.
Frumv. þannig breytt samþ. með 20
samhlj. atkv., og verður þannig endursent Ed.

Hjónabandslýsingar.
FRUMVARP til laga um breyting á núgildandi ákvæðum um lýsingar til
hjónabands (C. 45); 1. umr., 12. júlí.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
með 18 shlj. atkv.
Önnur umr. (C.45,62), 14. júlí.
Guðlaugur Guðmundsson:
Eg íinn
ekki ástæðu til að halda langa ræðu
til að réttlæta breyt.till. þá, sem eg og
annar h. þm. (Kl. J.) höfum leyft okkur að koma fram með. Mér er persónulega kunnugt um, að það heflr staðið
dálítið í vegi fyrir giftingum, að raenn
hafa verið neyddir til eins af tvennu,
annaðhvort að láta prest lýsa og gefa
sig saman í kirkju, eða þá að gjalda hið
háa gjald fyrir leyfisbréf, er veitti undanþágu frá þessu, 33 kr. 66 aura. Eg
hygg að niðurfærsla gjaldsins mundi
gjöra það að verkum, að ýms hjónaleysi, sera nú búa saman hálf hneykslanlegri sambúð, og eiga börn saman
utan hjúskapar, mundu ganga i hjónaband.
Landshöfðingi: Eg er ekki samþykkur h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) um, að nýmæli það, er kemur fram í br.till., sé
svo æskilegt. Hjónavigslubréf þau, sem
hér er um að ræða, veita undanþágu
frá þessu þrennu: að lýsingar til hjónabandsins fari fram, að hjónaefnin þurfi
að láta hlutaðeigandi sóknarprest gefa
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sig saman og að hjónavigslan þurfi að
fara fram í kirkju. Þessi hjónavfgslubréf hafa talsvert verið notuð, þó sjálfsagt mest f þvi skyni að fá undanþágu
frá lýsingunum, enda er það ekki óeðilegt á meðan þær eiga að vera þrjár,
því að eins og tekið er fram í ástæðum stjórnarfrumvarpsins, þá hefir það
valdið töluverðum örðugleikum að
koma þessum þrem Iýsingum á á hæfilega stuttum tima. En þar sem stjórnarfrumv. ætlast til, að að eins farifrara
ein iýsing, þá er að raiklu leyti horfin þörfin á að kaupa hjónavlgslubréf;
það má heita að slíkt sé hreinn óþarfi
hér eftir og fremur gjört af fordild, og
þá er eigi ástæða til að lækka leyfisbréfsgjaldið þess vegna.
Eg sé litla nauðsyn á því, að fá leyfi
til að nota annan prest en sóknarprestinn til þess að framkvæma hjónavigsluna, né heldur á því, að hún farifram
annarsstaðar en i kirkjunni, og það því
síður sem það er heimilt eftir gildandi
lögum, að gefa hjón saman í heimahúsum, ef sjúkdómur er til hindrunar að
þau geti orðið gefin saman í kirkjunni.
Eg hefi reyndar orðið þess var, að
margir liti svo á, að með því að kaupa
hjónavígslubréf telji þeir sig hafa keypt
sér undanþágu frá því að halda brúðkaupsveizlu. (Guðlaugur Guðmundsson:
Það er rétt). En eg efast um, að það
sé nokkur ástæða fyrir löggjöfina að
fara að blanda sér inn í það mál.
En auk þess er eg mótfallinn forminu á breyt.till. Það þarf eigi að taka
það fram i lögunum, að hjónavígslubréf
megi veita eins og að undanförnu, um
slikt leyfi er þegar kveðið á i 13. gr.
stjórnarskrárinnar með þessum orðum:
»konungur veitir, sumpart beinlínis, sum
part með því að fela það hlutaðeigandi
stjórnarvöldum á hendur, leyfi þau og
undanþágur frá lögum, sem tiðkast hafa
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eftir reglum þeim, sem farið hefir verið eftir hingað til«. Ætti br.till. þvf að
komast að, þá væri nær að orða bana
þannig: gjald fyrir hjónavígslubréf skal
hér eftir vera 10 kr. Þá kann eg ekki
heldur við það, að sýslumönnum sé falið á hendur að gefa ut leyfisbréf þessi.
Hér er um mál að ræða, sem er einungis umboðslegs eðlis og hefir konungur hingað til falið ráðgjafanum eða háyfirvöldunum á hendur að ákveða í hvert
einstakt skifti fyrir sfna hönd, hvort
leyfi skyldi veitt eða ekki.
Eins og
málinn er hagað sýnist mér engan veginn rétt að gjöra breyting á þessu og
skylda konung til að fela sýslumönnunum starf þetta. Ef h. flutningsm. vilja
endilega halda fast við breyt.till. sína,
þá mun eg i raun og veru ekki setja
mig á móti, að gjaldið fyrir leyfisbréfin 8é lækkað, en fastlega verð eg að
ráða þeim til að breyta formi tillögunnar, og ættu þeir helzt að taka hana
aftur nú, en bera hana þá heldur fram
í nýrri mynd við 3. umr.
Gttðjdn Guðlaugsson: Eg er þakklátur h. flutningsra. fyrir það, að þeir hafa
komið með þessa breyt.till.
Eg hafði
einmitt hugsað inér að koma fram með
breyt.till. i þessa átt, en þeir urðu fyrri
til.
Eg játa það, að ástæðan til að fá
undanþágur þær, sem hjónavigslubréf
veita, minkar mikið við það, ef lagabreytingin kemst fram, þvi að það eru
einmitt hinar þrjár lýsingar, sem oft
hafa mjög stuðlað aö þvi, að leyfisbréfin hafa verið keypt. En þó er ástæðan til að kaupa þau eigi með öllu horfin þrátt fyrir lagabreytinguna, því að
lýsing þarf þó að fara fram þrem vikum á undan hjónavigslunni. Hjónaefnin verða þvi að vera búin að fastbinda
það þrem vikum á undan, hvenær þau
ætli að ganga i hjúskapinn, og getur
það stundum verið töluvert óþægilegt,
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hitt þægilegra að þurfa ekki að hafa
umhugsunartíma. Reynsla min er og
sú, að þótt eigi sé heimtuð nema ein
lýsing, þá geti verið töluverðir torveldleikar á þvf að koroast i hjúskapinn,
nema þá með þvi að biða eftir því um
harla óákveðinn tima. Eg þekki þær
sóknir, þar sem messugjörð hefir alls
eigi farið frara um þann tima, sem alþýða manna giftir sig helzt; eg veit
dæmi til þess að engin messugjörð hefir tarið fram frá þvi i september og
þangað til seint i desember.
Það geta og verið fleiri ástæður en
þessar fyrir því, að raenn vilji kaupa
leyfisbréf; það getur t. d koraið fyrir,
að menn vilji ekki láta eiginn sóknarprest sinn gefa sig i hjónabandið, þvf
að hér er um svo þýðingarmikið atriði
að ræða, að það er engin von að menn
vilji nota þann prest til þess starfa,
sem þeir vilja ekki nota til annara
verka. Þar sem samkomulagið getur
verið svo, að viðkomandi kjósi helzt að
þurfa hvorki að heyra eða sjá sóknarprestinn sinn, þar má geta nærri hve
ófúslega hann muni þiggja hjónavigslu
af prestinum.
Undanþágan frá þvi að nota kirkjuna til hjónavígslunnar er ekki heldur
þýðingarlaus; það getur kostað meira
en 10 kr. að þurfa að fara til kirkjunnar giftingardaginn, að eg ekki tali um
þá hrakninga, sem þvi geta orðið samfara, og sem menn helzt vilja vera
lausir við þann dag.
Það er líka á það að líta, að hér er
um talsverða tekjugrein að ræða fyrir
landssjóð. Eins og eg játaði áðan, minkar ástæðan til að kaupa Jeyfisbréf til
hjónavigslu, ef ftv. stjórnarinnar verður
að lögum; verði því leyfisbréfunum haldið jafndýrum eftirleiðis og hingað til,
má búast við þvi, að færri kaupi þau
en áður, og tekjur landssjóðs rýrniþví.
Verði þau aftur á móti færð niður, eins
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og breyttill. fer frara á, þá er eg viss
uro að þeim muni $ölga svo, er leyfisbréfin kaupa, að tekjur landssjóðs muni
vaxa en eigi rýrna.
Að öllu athuguðu verð eg að telja
það rétt fyrir þingið, að fallast á breyt.till., þaö getur aftur verið annad mál
um það, hvort form hennar er heppilegt eða ekki, ura það skal eg ekki
þrátta. En það er nógur tími til að
laga þaö síðar, þótt breyt.till., eða öllu
heldur viðaukatillagan, yerði samþ. nú
eins og hún liggur fyrir.
Hæstv. landsh. þótti það óheppilegt,
að binda konung við það, að fá sýslu
mönnum í hendur útgáfu leyfisbréfanna,
en þess er að gæta, að svo er ekki í
raun og veru, því að í tillögunni stendur að eins: Fela má sýslumönnum að
afhenda slik leyfisbréf, en eigi að það
skuli fela þeim það.
Jens Pdlsson:
Eins og h deild er
kunnugt, er það almennur vilji í landinu, að breytt sé til um þau ákvæði,
ssem nú gilda um lýsingar til hjónabands, enda hafa komið óskir i þá átt
frá mörgum héraðsfundum, og hefir
synodus og kirkjustjórn eindregið ráðið
til breytingar þessarar af góðum og
gildum ástæðum, og er i ráði að taka
þessa breytingu upp í hina tilvonandi
éndurskoðuðu handbók presta Með þvi
frumv. felur f sér æskilega og alment
eftiræskta umbót, og hefir fengið rækilegan undirbúning, er mér sárt um það,
og því ekki ljúft að þvi yrði breytt
þannig, að breyt.till. yrði staðfesting
þess til hindrunar, þar eð mig uggir,
að breyt.till. i þeirri mynd, er hún fyrir liggur, kunni að verða orsök til þess,
að frumv. verði ekki samþ. með henni,
þá álit eg hyggilegri veg, og ekki óaðgengilegan fyrir h. flutningsra., að taka
hana nú aftur, og koma með hana í
annari mynd við 3. umr„ svo sem
hæstv. landsh. stakk upp á.
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Hvað snertir ástæðurnar, sem bornar
hafa verið fram fyrir þvi, að lækka
gjaldið fyrir hjónavigsluleyfisbréfin niður í 10 kr., þá eru þær, að mér virðist,
harla veikar. í»að eru ekki verulegir
örðugleikar á að koma fram einni lýsingu, og hvað snertir það, sem h. þm.
Strand. (Guðj. G.) tók fram, að í mörgum sóknum væri ekki messað frá þvi i
september og þangað til um jól, þá
þekki eg ekki dæmi til slíks i þeim
prófastsdæmum, sem eg hefi verið prestur í. Eg verð að minsta kosti aö álíta
að það sé ofsagt, að slikt sé í raörgum
prestaköllum; það getur að visu komið
fyrir á einstökum stað, af sérstökum
ástæðum, en eg get ekki fallist á, að
það sé svo alment, að það gefi ástæðu
til lagabreytinga.
Þá kemur önnur ástæðan, sero komið var með, að svo slæmt samkomulag
væri á sumura stöðum milli prests og
safnaðar, að létta þyrfti fyrir almenningi með að geta keypt leyfisbréf vegna
þess, svo ekki þyrfti að nota sóknarprestinn til að framkvæma hjónavigslu.
Eg fullyrði að slíkt séhreinasta undantekning, og tel auk þess tvísýnt, hvort
það bæti samlyndið, ef brestur er á
þvi milli prests og safnaðar, að gera
mönnum hægra fyrir að nota annan
prest.
Aðalatriðið fyrir mér er það, að h.
flutningsm. hafi ráð hæstv. landsh., og
taki breyt.till. aftur, svo hún geti ekki
orðið þess valdandi, að frumv. verði
ekki staðfest, og vil eg heita h. flutningsm. liðsinni mínu til þess að koma
lagaðri breyt.till. að til 3. urar., ef þeir
skyldu verða of liðfáir til þess.
Guðlaugur Guðmundsson: Af þvi eg
er gamall prókúrator, þá kann eg betur víð að byrja á forminu fyrst, og skal
eg þvi játa, að athugasemd hæstv. ldsh.
viðvíkjandi forminu geti verið á rökum
bygð, en mér fanst hann gera nokkuð
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mikið úr þvi, að tekið væri fram fyrir
hendur umboðsvaldsins.
Eg sé ekki
að gert sé annað en staðfesta þá venju,
8em nú er, og það er ekkert nýtt að
taka slik ákvæði upp i lagaboð. í 96.
gr. skiftalaganna 12. april 1878 stend
ur t. d. ákvæði, sem roeiri ástæða hefði
verið til að segja, að tæki fram fyrir
hendur umboðsvaldsins.
Eg get þvi
ekki séð, að breyt till. komi I bága við
rétt konungs, að veita undanþágu frá
gildandi lögum.
Siðasti liður tillögunnar, um að sýslumaður megi gefa út hjónavígslubréf,
getur ef til vill verið dálitið varhuga
verður, því það er breyting á núverandi ástandi. Það er venja, að útgáfa
leyfisbréfa, er veita undanþágur frálögum, sé falið ráðgjafanum eða háyfirvöldunum, landshöfðingja og aratmönnum. En þar sem sýslumenn veita ýms
leyfi, alveg eins þýðingarmikil og þessi,
og innheimta gjöld fyrir ýms leyfisbréf
o. fl., þá get eg ekki séð neitt á móti
þvi, að þeim sé falið að afhenda þessi
biéf.
En mér dettur ekki i hug að halda
formi þessu til streitu; að eins þykir
mér dálitið óviðkunnanlegt að takatill.
aftur, þar sem eg álit hana rétta, en eg
vil lýsa yfir þvi, að eg er fús á, verði
breyt.till. sampykt nú, að koma með
breyt.till. við 3. umr. samkv. bendingu
hæstv. landsh., ef það verður álitið
nauðsynlegt. En mér þykir ekki allsendis þýðiugarlaust, að bera till. undir
atkv., því það gæti verið bending fyrir
stjórnina, hver væri vilji h. deildar með
afgreiðslu þessara leyfisbréfa, og gæti
stjórnin þá, án þess til þess þyrfti lagaboð, fengið sýslumönnum útgáfu þeirra
í hendur, ef hún sæi sér það fært, þau
mundu þá verða almennara notuð, og
keypt af fleirum en nú á sér stað.
Þá hefir verið þráttað dálitið um efni
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tillögunnar. Það er mikil fjarstæða, að
segja, að með svolöguðum ákvæðum
sé verið að hlynna að þvi, að söfnuðir
sýni prestum ójöfnuð. Vér getum eins
vel sagt, að með því að halda ástandi
þvi, sem nú á sér stað, sé hlynt að þvi,
að prestar sýni söfnuðunum ójöfnuð.
Þess eru því miður dæmi, að prestar
eru ekki síður sök i óvild milli þeirra
og safnaðanna en söfnuðirnir. Vitaskuld
eru það sumstaðar söfhuðirnir eða einstakir menn meðal þeirra, sem koma
óvildinni á stað.
Eitt vil eg enn benda á i sambandi
við þetta. Hér hefir margsinnis verið
samþykt frumv. um, að mönnum i
þjóðkirkjunni væri leyft að giftast borgaralegu hjónabandi, og má ætla, að
alda sú mundi sjatna, ef slakað væri
til í þessu attiði, sem er alls ekkikirkjulegt.
Eg vil ekki minnast á þetta
frekar, en tók það að eins fram sem
bendingu.
Háttv. þm. Dal. (J. P.) sagðist ekki
þekkja neina sókn á landinu, þar sem
ekki væri messað frá þvi i september
og þar til í desember. (Jens Pdlsson:
Ekki i þeim prófastsdæmum, þar sem
eg hefi verið prestur). Það er engin
sönnun fyrir þvi, að dæmið sé ekki til
og eg þekki dæmi til þess, að ekki
hefir verið messað frá páskum til jóla.
Samkvæmt því, er eg hefi áður sagt,
þykir mér hálf-óviðkunnanlegt að taka
tillögu þessa aftur, en eg er fús á að
breyta henni til 3. umr.
Klemens Jónsson: Sem 2. flutningsmaður breyt.till. þessarar vildi eg tala
fáein orð.
Þessi breyt.till., sem hér
liggur fýrir, er í 3 liðum.
Hvað snertir 1. liðinn, þá er ekki
meint með því að breyta þvi, sem
áður hefir verið, að konungur hafi rétt
til að veita undanþágur frá lögura,
heldur er slikt sem endurtekning þess,
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er stendur í 13. gr. stjórnarskrárinnar.
Þó er okkur ekkert kappsmál um þetta
atriði, þótt það félli niður.
Hvað snertir hina liðina, þá var það
einkum siðasti liðurinn, um að sýslumenn gætu gefið út hjónavigslubréf,
sem kom mér til að vera með tillögunni. Því eins og alkunnugt er, geta
hjónaefnin snúið sér til amtmanns og
tengið leyfisbréf þetta án þess að tilfæra nokkrar ástæður, og án þess einu
sinni að koma með skriflega beiðni um
það, og þá finst mér umsvifaminna fyrir
menn, að fá leyfisbréf þetta hjá sýslumanni, heldur en mpnn af ísafirði verði
að sækja það til Reykjavfkur eða menn
úr Suður-Múlasýslu til Akureyrar, úr
því að leyfisbréf þessi eru alt af veitt
undantekningarlaust.
En hvað snertir þá athugasemd hæstv.
landsh., að það væri óviðkunnanlegt
fyrir löggjafarvaldið að blanda sér i
verkahring umboðsvaldsins, þá skal eg
játa, að svo sé, en þó vildi eg biðja
hæstv. landsh. að mæla fram með þvi
við umboðsstjórnina, að sýslumönnum
væri falin útgáfa þessara leyfisbréfa.
Um gjaldið fyrir leyfisbréf þetta vorum við flutningsraenn i nokkrum efa
um, hvaö ætti að setja það hátt, hvort
ætti að setja það á 10 kr. eða 5 kr.
(JLandshöfðingi: Hví ekki krónu?)) en
við héldum þó, að 10 kr. gjaldið gæti
gengið, og ekki sérlega mikil hætta
fyrir þvi, að landssjóður bíði mikinn
halla við það, þvi að miklu fleiri hjónaefni munu kaupa leyfisbréfin eftir en
áður.
Það er alveg rétt, sem hæstv. landsh.
tók fram, að það er almenn skoðun,
að þegar leyfisbréf er keypt, losist brúðhjónin við að halda veizlu, en þar sem
hann spurði, hvort löggjaíarvaldið ætti
að hlynna að því fyrir það, þá er ekkert á móti því, og þar sem það yrði
til að spara töluvert fé fyrir efnalaust

fólk, þá væri rétt fyrir þingið að hlynna
fremur að þvi.
Að öðru leyti er mér sama um, hvort
breyt.till. þessi verður samþykt nú eða
feld, því þá kemur hún til 3. umr. i
annari mynd.
ATKVGR.: Breyt.till. við siðustu linu
frumv., á þingskj. 62, samþykt með 13
atkv. gegn 2.
Frumvarpsgreinin með áorðinni breytingu samþykt með 21 samhlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 21 samhljóða atkv
Þriðja umr. (C. 69, 70, 89); 18.
júli.
Guðlaugur Guðmundsson:
Eg ætla
að eins að taka það fram, að við, sem
erum flytjendur breyt.till. á þingskjali
69, viljum gjarnan aðhyllast breyt.till.
þá, sem koroin er fram við hana. —
Eg hefi og borið mig saman um þetta
við hæstv. landsh., og álitur hann heppi
legra, að sú breyt.till. komist að.
ATKV.GR.: Breyt.till. á þingskj. 89,
við breyt.till. á þingskj. 69, samþykt
með 15 sarohlj. atkv.
Breyt.till. á þingskj. 69, breytt, samþykt með 15 samhlj. atkv.
Fruravarpið, með áorðinni breyting,
samþykt með 17 samhljóða atkv., og
verður sent aftur til efri deildar.
Ein umr. (C. 193); 27. júlí.
ATKV.GR.: Frumv. samþykt með
16 samhljóða atkv., og verður afgreitt
til landshöfðingja, sem lög frá alþingi.

Smjðrlíkistollur.
FRUMVARP til laga um aðflutningsgjald af smjörlíki (C. 30); 1. umr.,
8. júlf.
Framsögumaður (Björn Sigfússon):
Frumv. þetta er svo gamall góð-kunn-
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ingi hér i deiidinni, að eg finn ekki ástæðu til að fjölyrða mikið um það. —
Það hefir alt hið sama sér til meðmæla,
sem tekið var fram á siðasta þingi og
áður, og sem eg álft, að ekki sé til
annars en til að tefja tfmann, að fara
að taka upp aftur. En auk þess hafa
þó að minni hyggju bætst við nýjar
ástæður fyrir því, að leggja toll á
smjörliki. 1., að nú eru enn brýnni og
meira knýjandi ástæður en áður, til
þess að reyna að greiða fyrir landbúnaðinum, sem fiestir munu kannast við
að sé í voða staddur, reyna að gefa
nýjar hvatir til að auka og bæta framleiðslu landbúnaðarafurðanna.
Raddir
um þetta efni kalla æ hærra og hærra
og það er sýnilegt, af þingmálafundargjörðura að dæma, að þeim fjölgar
meira og meira, sem óska eftir, að
eitthvað verulegt sé gjört í þessu efni,
og þar má einnig sjá, að það er almenn
ósk, að tollur sé lagður á smjörliki. —
I öðru lagi má geta þess, að nú er
vaknaður nýr, sterkur og nærfelt almennur áhugi hjá landsmönnum á þvi,
ekki að eins að auka smjörframleiðsluna
( landinu, heldur og einnig að bæta
hana, og gjöra mjólkur afurðirnar að
sem beztri og mestri verzlunarvöru. —
Það er sýnilegur og áþreifanlegur vottur um þetta, hve fljótt landsmenn hafa
tekið upp að nota skilvindur — svo
dýr verkfæri sem þær eru — strax og
menn hér lærðu að þekkja þær. í
þessu heflr landsmönnum fleygt afarmikið fram á siðustu 2 árum, og meðferð mjólkur og smjörs batnað að miklum mun.
Það er auðvitað ýmislegt fleira, sem
telja mætti máli þessu til meðmælingar,
en eg sé ekki ástæðu til að fara frekar út i það að sinni. Eg vænti þess,
rð háttv. þingd. taki frumv. vel, og tel
Alþ.tiÖ. B. 1899.
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það sjálfsagt, að húr muni leyfa því
að ganga til 2. umr.
Aftur á móti finn eg ekki brýna ástæðu til að leggja til, að nefnd sé
skipuð i málið, sem er 1 sjálfu sér einfalt, en vilji einhver stinga upp á nefndarkosningu, mun eg ekki hafa á móti
því.
Klemens Jónsson: Það er þegar búið
að skipa svo rnargar og þýðingarmiklar nefndir, að eg vil ekki leggja til, að
þeim sé fjölgað til muna, enda má það
heita viðunandi, ef úrslit þeirra allra
verða eins og þjóðin óskar, og leyfi eg
raér þvi að stinga upp á, að máli þessu
sé vísað til landbúnaðar nefndarinnar.
Jón Þórarinsson: Eg legg til, að
málinu sé visað til nefndar þeirrar,
sem á sinum tima mun verða skipuð
hér i deildinni um tollmál.
ATKV.GR.: Samþykt að visa máiinu
til landbúnaðar-nefndarinnar með 12
samhlj. atkv.
Framhald 1. umr. fC. 30, 82);
20. júli.
Framsögumaður (Björn Sigfússon):
Eins og háttv. þingmenn sjá, þá hefir
nefndin tekið ástæður sínar all-ítarlega
fram i nefndarálitinu, og finn eg þvi
ekki ástæðu til að taka þær upp aftur.
En eg vildi vekja sérstakt athygli á,
að nefndinni getur ekki annað en virzt
það verzlunarlag, sem nú á sér stað,
mjög óeðlilegt.
Að þjóðinni eins og
finst óumflýjanlegt að kaupa frá öðrum
löndum, það sem landið sjálft framleiðir.
Það virðist sannarlega alvarlegt umhugsunarefni, að landsmenn skuli nú
borga til útlendinga yfir 85 þús. krónur
fyrir viðmeti, sem nóg gæti verið til af
I landinu sjálfu, ef það væri réttilega
hagnýtt. Það er sannarlegt verzlunar45 (21. sept.).
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ólag. Menn munu nú ef til vill segja,
að landið geti ekki framleitt nægilega
mikið af þessari vöru, það sýni útfliitningurinn, sem sé hverfandi lítill á móts
við innflutninginn. En á því er ekkert
að byggja eins og nú stendur. —
Smjörframleiðendur hafa enga hvöt til
að auka íramleiðsluna, þar sem smjörverðið er svo afar lágt, að eg ekki tali
um tólgina; hvorttveggja má nú heita
óseljanlegt, af því útlenda smjörlíkið
fyllir markaðinn hér, og lokar honum
fyrir landsmönnum sjálfum.
Það kemur svo ljóslega fram hér
eins og viðar, að það er eins og landsmenn séu orðnir svo vanafastir eða svo
fínir, að þeir geti ekki notað annað til
fæðis eða klæðis en það sem er útlent.
Eg sé svo ekki ástæðu til að fara
frekari orðum um málið. Eg býst við
að fram muni koma hinar gömlu, margtuggnu ástæður á móti, en sem líka er
margbúið að hrekja.
Jón Þórarinsson: Það mætti nú virðast tilgangslaust að hefja að nýju andmæli gegn frurav., þar sem h. framsm.
tók það svo skýrt fram í enda ræðu
sinnar, að hann byggist ekki við öðrum ástæðum gegn því, en þeim, sem
áður væru marg sagðar, og hraktar
um leið. Eg hefl tekið svo eftir, að ástæður flutningsmanna, eða tilgangur
þeirra með frumv., hafi verið þrjár: 1.
að auka tekjur landssjóðs, 2. að islenzkt
smjör yrði betur vandað og 3. 'að auka
smjörframleiðslu.
Eg vil rú fyrst spyrja, hvort liklegt
sé, að þetta frumv. verði til þess að
auka smjörframleiðslu í landinu? Eg
geri varla ráð fyrir því, fyrir mitt leyti,
að islenzkir bændur fari að leggja svo
mikið kapp á að framleiða smjör fram
yflr það, sem verið hefir, þótt nú sé
lagður tollur á smjörlíki. Eg hygg að
þeir hafi haft flestar hinar sömu hvatir til þess áður, og framleiðslan er þó ;
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lítil í samanburði við þörfina.
En
skyldi þá þetta frumv. verða til þess
að bæta innlent smjör ? Fyrstur manna
skal eg verða til að játa það, að frv.
væri þarft og gott, ef það yrði að lögum, og þau lög hefðu þann árangur,
að gera hið islenzka smjör að góðri og
útgengilegri vöru. En eg geri mér
enga von um að sá tilgangur náist.
Er nokkur skynsamleg ástæða til að
ætia, að bændur og bændakonur, sem
nú verka illa srajör sitt, hugsi sem svo,
— ef útlent smjör er hátt tollað, og
þvi óseljanlegt hér í landi: Nú skal
eg fara að vanda smjörgerðina, því að
nú er ekki lengur »margarfnið< við að
keppa. Nei, það væri sennilegra, að
samkepnin milli »raargarinsins< og islenzka smjörsins gerði það að verkum,
að smjörvöndunin batnaði. En þessa
hollu og — eins óg nú stendur — nauðsynlegu samkepni — vilja styðjendur
þessa frurov. útiloka. Verð tveggja
vörutegunda, sem keppa saman á markaði, er mælikvarði fyrir gæðum þeirra
(hlutfallslega). Nú sýna skýrslurnar, að
verð á »margaríni< er hærra en verð
á islenzku smjöri. Með öðrum orðum
íslenzka smjörið er verri vara en hið
innflutta »margarin<. Er þá nokkur
meining f því að tolla »margarin< ?
Slíkur tollur yrði ekki skoðaður öðru
vísi en sem verndartollur. En hvað
sem annars má um verndartolla segja,
þá er það víst, að vernd slæmrar vöru
með tolli er óhyggileg. Þörfin á smjöri
eða öðru viðbiti er svo rnikil, að okkur
vantar um 150,000 pd., en vonandi er
að sá tími komi, að við getum fullnægt okkur sjálfir með smjör. Þegar
landið framleiðir sjálft svo mikið af
smjöri, og þegar það smjör er yfir höfuð orðið góð vara, þá — og þá fýrst
— er ástæða til að tolla aðflutt smjör,
eða smjörlfki.
Þá gæti verið spursmál um, hvort
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þetta frumv. yrði ekki til að auka tekj- geti framleitt nóg feitmeti fyrir ibúa
ur landssjóðs. t»að er auðvitað falleg sína. En áður en eg afræð að greiða
hugsun að vilja auðga landssjóð, svo frumv. þessu atkvæði mitt, finst mér
að vér t. d. gætum tekist á hendur annað atriði koma til skoðunar. Eg
eitthvert stórt þarflegt fyrirtæki, en vildi beina þeirri spurningu til tollþað verður þó að vaka fyrir mönnum, málanefndarinnar, hvað hún hafi hugsað þessi aukning komi skynsamlega og að sér að gera, til þess að greiða fyrsanngjarnlega niður á gjaldendur til ir sjávarútveginum á þessu þingi? Eg
landssjóðs. En kemur þá þessi tollur, sé, að það dynur inn á þingið hvert
sem hér er gjört ráð fyrir, skynsam- frv. á fætur öðru, til þess að styrkja
lega niður? Nei, hann mundi koma ó- landbúnaðinn, bæði með fjárfraralögum
sanngjarnlega niður, þvi hann mundi og roeðtollverndun, svo sera með þessum
einkum koma niður á hinum fátæku aðflutningstolli á smjörliki, sem að kalla
sjávarhreppum. Sá tilgangur að auka eingöngu kemur niður á sjávarmönntekjur landssjóðsins næst vafalaust að um. Það sé fjarri mér að lasta þessa
nokkru leyti. En sú aukning er að vitleitni, sem sannarlega er allra góðra
mestu á kostnað bláfátækra manna i gjalda verð, en eg hefði getað búist við
sjávarhéruðunum. Ef eg geri ráð fyrir því, að jafnframt hefði komið fram frv.
sama aðflutningi með þessum háa tolli, um afnám útflutningsgjalds af fiski,
eins og átt hefír sér stað undanfarin sem bæði er ranglátt og óskynsamlegt
ár, þá nemur hann i landssjóð um gjald. Fiskinn framleiðum vér til út24,000 k.; en af þessari upphæð lendir flutnings; það er sú varan, sem véraðyfir 10,000 kr. á þeim héruðum, sem allega verðum að afla oss útlendrar
verzla við Hafnarfjörð, Reykjavik og nauðsynjavöru fyrir, og ætti þvf að
Keflavik, með öðrum orðum á fáeinura hvetja til þess, að sem mest væri frambláfátækum sjávarhreppum.
Því að leitt af þessari vöru, i stað þess að
sveitamenn kaupa þó liklega ekki leggja höft á framleiðsluna með út>margarin<, eftir því áliti að dæma, flutningstolli. En hvað frv. það snertir,
sem þeir sýnast hafa á þeirri vöru. sem hér er til umræðu, þá sé eg ekki
Oréttmætari tekjugrundvöll fyrir lands- betur, en að það stefni beint að hinu
gagnstæða, að hér sé beinn tollur lagðsjóð er varla unt að finna.
Skúli Thoroddsen: Eg ætla að eins ur á sjávarmanninn, og honum þannig
að gera fáar athugasemdir, þar sem h. gert örðugra fyrir, og mun eg því að
2. þm. G. K. (J. Þ.) hefir nú þegar tek- eins greiða atkvæði með frumv. þessu,
ið fram megnið af þvf, er eg vildi hafa að skýr yfirlýsing komi frá tollmálasagt. Viðvikjandi stefnu frumv. þessa, nefndinni um það, að hún komi með
er eg saraþykkur þeirri meginstefnu, frumv. á þessu þingi um afnám á útsem nefndin tekur fram i áliti sínu, að flutningsgjaldi af fiski, til þess að létta
rétt 8é að tolla, á einn bóginn óþarfa þvf aftur at útvegsmönnunum, sem
vörur, og á hinn bóginn þær vörur, smjörlikistollurinn leggur á þá. (Jón
sem landið getur sjálft framleitt nægi- Jónsson, þm. Eyf.: Frumv. er ekki frá
legt af. Af þessu leiðir, að eg er stefnu tollmálanefndinni). Eg veit það, en eg
ftumv. þessa fremur hlyntur, því eg beini engu að síður fyrirspurn minni
efa eigi, að sá tirai komi, — þótt naum- til hennar, enda eru nokkrir hinir sömu
ast sé hann kominn enn —, að landið menn i báðum nefndunum. Eg endur4ö*
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tek það því, að eg óska yfirlýsingar
nefndarinnar uro þetta, og undir þvi
er atkvæði mitt komið.
Að öðru leyti vil eg taka undir með
h. 2. þm. Ö.-K. (J. Þ.), að eins og nú
stendur á, þykir mér nokkuð ísjárvert
að leggja toll á smjörliki, af þvi að
hvorki er smjör fraraleiðsla vor svo
raikil né góð, sem vera þyrfti, og þar
sem h. 2. þm. Húnv. (Bj. S.) tók það
fram, að menn vildu ekki nota nema
útlent smjör, af því að menn kynnu
þvi bezt, að kaupa fremur útlenda en
innlenda vöru, þá mótmæli eg þvf algjörlega, að sú sé ástæðan, heldur hin,
að smjörlikið er ódýrara viðbit en islenzkt smjör, og auk þess hefir margarinið þann kost, að það er hrein vara,
sem þvi miður er ekki hægt að segja
um alt islenzkt smjör, þó þar frá séu,
sem betur fer, margar heiðarlegar und
antekningar og að smjöverkunin sé að
komast i betra horf, einkum síðan skilvindur fóru að tíðkast á stöku heimilum.
Eg ætla svo ekki að tala fleiri orð,
en fái eg ekki yfirlýsingu frá tollmálanefndinni þess efnis, að hún komi með
frumv. um afnáro á útflutningsgjaldi af
fiski, 8é eg mig knúðan til að greiða
atkvæði gegn frumv., því með þessu
frumv. yrði elia alt of hár og ósanngjarn skattur lagður á útvegsbændurna. —
Pétur Jónsson: Eg ætla að taia örfá
orð viðvikjandi mótmælum
þeim,
er komið hafa frarn gegn frumvarpinu.
Eitt af því, sem h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.)
mintist á, var núverandi útflutningur
á islenzku smjöri. Eg get gefið h. þm.
þær upplýsingar, að það er alls ekkert
sent út frá íslandi af smjöri, og allar
ályktanir, sem bygðar eru á þessum
imyndaða útfiutningi, eru þýðingarlaus
ar. Til dæmis um áreiðanleik verzlunarskýrslanna er, að eitt árið stóð i
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þeim, að 9000 pd. smjörs hefðu verið
útflutt frá Húsavík, en þaðan hefir ekki
verið sent út eitt pund, nema hvað prívat menn kunna að hafa sent utan
verzlunar, en slikt gat ekki komið i
verzlunarskýr8lurnar, og þvf er ekki
hægt að tala um markaðsverð á íslenzku smjöri erlendis, enda er það
vafasamt, hvort hægt er að selja nokkurt srajör á útlendura markaði, nema
það sé framúrskarandi að gæðum.
Önnur mótbáran, sem komið heflr
fram, er sú, að engar sannanir væru
fyrir því, að hægt væri að framleiða
nóg smjör í landinu. En þegar ekki
er nægilegur markaður fyrir smjör ilandinu ogenginn útflutningur, þá er ekki að
vænta þess, að smjörframleiðslan aukist eða bætist eins og hún mundi geta
orðið. Eg ímynda mér, að smjörframleiðsla i landinu vaxi eftir þvf, sem
innflutningur á margarini minki, enda
styðst slíkt við reynsluna, þegar um
aðrar vörur er að ræða. Það er hægt
að margfalda smjörfraroleiðsluna hér,
sem til sölu er höfð, án þess að þurfi
að breyta til í háttum raanna að miklum raun. En til þess að fyrirbyggja
ekki alveg innflutning á margarini, á
meðan smjörframleiðslan er ekki nægileg, hefir nefndin ekki stungið upp á
hærri tolli en hér er gjört, og nefndin
er jafnvel ekki ófáanleg til að lækka
hann.
Þar sem h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) talaði um, að hér væri eingöngu verið að
leggja á skatt, sem eingöngu kæmi
niður á sjávarbændur, og þvi kæmi
niður á saklausa menn, þá játa eg að
þetta er satt. En þetta getur verið
nauðsyn eins fyrir þvi, þótt ill sé. Það
er svo um marga þjóðarnauðsyn, að
hún er ill nauðsyn, og er svo um alla
tolla, sérstaklega verndartolla, eins og
þetta raunar er.
Eius og nú er, þá keppir sjávarút-
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vegur og landbúnaður hér á landi hvor
við annan.
Sjávarútvegurinn býður
hærri vinnulaun, og hækkar þvi i verði
vinnuna fyrir landbúnaðinura og dregur hana til sín, svo að jarðir niðast
og búskapur rýrnar. Þetta þykir okkur sveitabændunum ilt, enda er það
mælt, að þeir sera frá sjónura komi
aftur, einkum af þilskipunura, hafi eigi
grætt fé né annað, heldur aðjafnaði þvert
á móti Þess vegna litur sveitarbóndinn
hornauga til sjávarútvegarins, einkum
nú, þegar nálega allur sjávarafli gengur út úr landi, svo hin göralu góðu viðskifti milli sveita- og sjávarb. eru horfin.
Komi nú ekki þessir aðalatvinnu
vegir landsins hvor í bága við annan,
og niði hvor annan niður, þá þurfa
þeir að rétta hvor öðrum vinarhönd.
Þess vegna ætti að myndast markaður
á milli sjávarbænda og landbænda, þar
sem hvor seldi öðrum afurðir sinar og
yrðu þannig til að styðja hvorir aðra.
Nú kaupa sjávarmenn naumast kjöt
nema litið og við mjög lágu verði, því
þeir hafa fiskinn að miklu leyti i þess
stað, einkum ef þeir hafa við honum.
Rekur þá að því, að sú eina vara, sem
sjávarbændur hafa ástæðu til að fá hjá
landbændum, er srajör; ætlast eg til, et
sjávarmenn vilja nokkur vinahót milli
þessara tveggja atvinnuvega, að þeir
bjóði landbændum svo sanngjarnlega
hátt verð fyrir smjör, að landbændur
vinni til að framleiða það i svo miklum
mæli, sem þörf er á handa landinu.
Og nú sem stendur er ómögulegt fyrir
landbændur að geta framleitt smjör,
ef þeir þurfa að keppa við margarinið
ofau i 40—50 aura fyrir pundið. Menn
segja að smjörið eigi að rvðja sér
braut fyrir gæða sakir, en eg hefi
reynslu fyrir því, að þó vont sé að
selja miðlungs smjör, er þó helmingi
verra að selja gott smjör og það jafnvel
þó það sé ekki nema 5—10 aurum dýr-
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ara en meðal smjör.
Svo heflr mér
reynst þetta, og hefi eg þó selt smjör
í 10 ár, frá 6 til 8 þúsund pund á ári,
og vona eg að þessar upplýsingar verði
teknar gildar, þar sem eg tala hér
eftir ,persónulegri reynslu á flestum
böfnum landsins.
Eg held þvi að það sé ekki nema
sanngirni að sjávarbændur leggi A sig
þennan skatt til þess að koma á viðskiftum milli sjós og sveita.
Mundi
það afla sjávarbændunum þess hagnaði staðinn, að þeir gætu selt sveitabændum upp i smjörverðið þær tegundir
sjávarafurða, sem sizt eru hentugar til
útflutnings, og það yrði til að koma
innanlandsverzluninni á.
Þórður Jhoroddsen: Eg skal strax
svara h. 2. þra. ísf. (Sk. Th.) um frv.
til atnáms útflutningsgjalds af flski og
lýsi, að mái þetta kom til tals i tollmálanefndinni, en meiri hluti nefndarinnar var á móti frumvarpi i þá átt.
Eg hafði ekki ætlað mér að standa
upp og mundi ekki hafa gert það, ef
nokkur orð í ræðu h. 2. þm. Húnv.
(B S.) hefðu ekki knúð mig til þess,
þvi orð haus bentu mér á, að hann
og nefndin virðast að minni hyggju
misskilja málið gersamlega. H. þra.
sagði, að smjörverzlunarlagið væri ófært, og hefði hann og nefndin þviætlað sér að laga þetta ólag með þvi að
leggja toll á aðflutt smjör. Að þetta
lagist á þennan hátt er herfílegur misskilningur. Ef það verður, þá mun
það verða f fyr.sta sinni i heimi hér,
að verzlun lagist með verndartollum,
þvi eins og frv. kemur fram, þá er
þessi tollur ekki annað en verndartollnr.
Eg ætla aö reyna að gera grein fyrir því, hvernig eg Ift á smjörverzlun
ina, eins og hún mun verða hér eftir.
Þótt frumvarp þetta verði að löguío,
flyzt eins ralkið naargarin til landsins
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og Aður. Frumvarpið heftir engan aðflutning, gerir hann að engu minni.
Sveitamenn fraraleiða ekki meira smjör
til sölu en áður, af því að þeir fá engu
betri markað, þar sem sjávarmenn
kaupa ekki meira af þeim, þó margarin-tollurinn sé kominn á, því afleiðingin af þessura tolli, eins og öllum öðrum
verndartollum, er sú, að bæði tollaða
varan og verndaða varan stigur i verði
eins og tollinum svarar. Bæði margarin og íslenzkt smjör hækkar í verði
um 15—20 aura pundið.
Vilji menn
heldur kaupa margarin en islenzkt
smjör nú, verður ekki afleiðingin af
tolli þessum sú, að farið verði meira
að kaupa íslenzka smjörið, af þeirri
eintöldu ástæðu, að hlutfallið railli vetðsins raskast ekki, verður alveg hið sama.
Afleíðingin verður þá sú af þessu frumvarpi, að óréttlátur skattur er lagður
á þá, sem kaupa margarin; og óréttlátur er hann af þvi, að margarin er
náuðsynjavara, sem að eins fátækir
sjávarmenn nota.
Nú sem stendur er margarin miklu
ódýrara en íslenzkt smjör, og ódýrara
en íslenzkir bændur geta staðið sig við
að framleiða það, og þetta er aðal orsökin til þtss, að fátæklingarnir kaupa
heldur margarin . En setjum nú svo,
að þessi lög fái framgang, og að þau
nái tilgangi sinura i þá átt, sem h.
flutningsm. (P. J.) vill vera láta, að
sjávarbændur og sveitabændur fari að
verzla raeira saraan. Sveitabóndinn
bækkaði þá smjör sitt i verði, ad
minsta kosti alt betra smjörið, svo að
það yrði dýrara en margarin. En fá-.
tæki sjávarmaðurinn, sem að eins getur keypt alt hið ódýrasta, yrði þá að
kaupa annaðhvort margarin, eða þá
hið lakasta smjörið, sem sveitamenn
hefðu að bjóða, og ekki sæu sér fært
að hækka eins mikið i verði og betra
smjörið. Þá er ljóst, að afleiðing þess-
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ara tolllaga yrði sú, sem nefnd hefir
verið, að þau yrðu að eius til þess að
friða gráðann.
Eg get því ekki annað álitið, en að
það sé bygt á misskilningi hjá þeim
háttv. þra., að þeir geti lagað innanlandsverzlunina með tolllögum þessum.
Ef sveitamenn vilja koma út smjöri
sinu, ættu þeir ekki að spekúlera i
sinu eigin landi, heldur miklu fremur i
öðrum löndum.
Þeir ættu aö kosta
kapps ura að laga svo smjörverkunina
hjá sér, að þeir gætu boðið öðrum
þjóðum vöru sina,boðið vöru sína á erlendum markaði. Og það er svo fjarri
þvi, að þeir ættu að æskja eftir tolli á
aðfluttu margarini, að þeir ættu miklu
fremur að sækjast eftir þvi handa
sjálfum sér, selja sitt framleidda smjör
með sem hæstu verði í útlöndum, eu
kaupa útlent raargarin með sem lægstu
verði til eigin þarfa.
Þetta væri búhnykkur af þeim, en
ekki hitt, að leggja toll á raargarinið,
sem einmitt yrði því til fyrirstöðu, að
smjör þeirra yröi að verzlunarvöru erlendis.
Eg skal fúslega játa, að sveitabændur mundu græða við tolllög þau, sera
hér er farið fram á, með því að smjör
þeirra mundi hækka i verði, en þó ekki
á meira smjörmagni en því, sem nú
gengur kaupum og sölum, þar sera þeir
ekki mundu framleiða meira smjör en
áður. Mér mun kanske verða svarað
þvi, að þegar ksminn sé verndartollur
á margarin, þá verði það landinu til
góds. En er það laudinu til góðs, þó
sveitabændur fái meira fyrir smjörið
en áður, ef sá verðauki er tekinn úr
vasa fátæklinga í landinu sjálfu? Landið heflr því að eius grætt, að fé hafi
aukist i landinu, en það verður ekki
med lögum i þessa átt.
Það verður
með engu öðru móti en því, aö smjör
verði selt góðu verði til annara landa.
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Hitt er í fylsta máta óréttlátt, að taka
fé fátæklinga og fita sig á þvi.
Eg ætla ekki að orðlengja þetta frekara, en að eins taka það fram, að hér
er ekki fundið rétta meðalið til þess að
auka framleiðslu smjörs í landinu. Hér
ætti að fara aðra leið, sem miðaði til
þess að framleiða meira smjör, sera
hæft væri til útflutnings. Eg tel það ráð
einna bezt, að landssjóður verði miklu
freraur nokkrum þúsundum króna til
að koma upp mjólkurbúum og smjörgjörðarhúsum, bæði til þess að auka
framleiðslu á smjöri, og til þess að það
gæti orðið að góðri verzlunarvöru, þá
þyrfti enga verndartolla til að koma
því i gott verð.
Gunnaraaon'. H. 2. þm.G.-K.
(J. Þ.) sagði áðan, að tollur þessi kærai
ójafnt niður, en sama á sér stað ura
alla tolla, þeir koma allir ójafnt niður.
Kemur tóbakstollurinn t. d. jafnt niður
á alla landsmenn, þar sem ekki munu
vera meira en */io landsbúa sem brúka
tóbak, cn hinir 9/io alls ekki, og borga
þvi ekkert af tóbakstollinum.
Sama
er með brennivínstollinn, hann kemur
að eins niður á þá, sem kaupa vfnið.
Ef óvanalega mikill drykkjuskapur
væri i einhverri vissri sveit, þá mundi
engum koma til hugar að segja, að
ekki mætti leggja toll á brennivfn, af
þvi hann kæmi ójatnt niður, og lenti of
hart á þessari sveit, og öðrum fátæklingum i landinu. Sami h. þm. bar lfka
fram þá mótbáru, að ekki væri til næg
fita í landinu. Hvernig fór landið að
komast af áður en margarinið fluttist
til landsins og befir það þó verið bygt
f meira en þúsund ár? Fólkið lifði þá
á þvi, sem Iandið gaf af sér. Er fólkið
fleira en áður var, eða kýrnar orðnar
færri? Fólkið er ekki að mun fleira,
en búpeningur eða uautpeningur kann
að vera litið eitt minni. Ef nú þarf að
flytja inn yfir 150 þús. pund af marga-
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rini, þá er annaðhvort, að óþarflega
miklu er eytt, eða ekki farið vel með
fituefni það, sem til er i landinu.
Þá heflr verið talað um það, að sjávarútvegurinn þyldi ekki að þessi tollur væri lagður á, og h. 2. þm. ísf. (Sk.
Th.) kvaðst ekki mundi greiða atkv. m.
frv. nema létt væri á sjávarútveginum.
Er þetta nú fullkomlega rétt? Er svo hart
farið með sjávarútveginn í samanburði
við landbúnaðinn? Það er helzt hægt
að svara þessu með þvi að bera saman þau laun, er greidd eru verkafólki
bæði til sjós og sveita. Mánaðarlaun
háseta hér við Faxaflóa er 40 kr. á
mánuði og 3 aura premía fyrir hvern
fisk er þeir draga, og með þessu fá
margir hásetar 60 -70 kr. á mánuði
auk fæðis, og þetta eru ekki dýrustu
sumarmánuðirnir heldur á veturna í
marz og apriimán. (Jón Jensson-. Út úr
búð). Margir fá helming launa í peningura. Er nú hægt að bendaánokkra
vinnu upp til sveita, sem hægt er að
fá slík laun fyrir um hávetur.
Þetta
er orsökin til þess, sem kvartað er yfir, að sjávarútvegurinn dragi fólk ftá
landbúnaðinum. Vinnulaun eru alt of
há við sjávarútveginn i samanburði við
landsveitirnar, f hið minsta hér sunnan
og vestanlands.
Mér virðist því, að tollfrumv. þetta
miði til þess að gjöra dálítið jafnvægi
roilli sjávar- og landssveita, því það er
óneitanlega hættulegt fyrir landið, að
fólkið flykkist ofmargt úr sveitunum til
sjávarins. En með því að leggja meiri
útgjöld á útvegsmenn hljóta launin að
lækka til háseta, sem svo aftur dregur
úr flutningi mauna til sjávarins frá landsveitunum.
Það hefir verið talað um, að með
þvf að tolla margarin megi óttast, að
tollurinn lendi á fátæklingunum, en
þetta er ekki alveg rétt, því að útgerðarmenn skipa brúka alt að helming at
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öllu þvi margarini, sem flutt er til
landsins, og er ekki hægt að kalla þá
bina fátækustu af þjóðinni, þeir eru
margir einmitt efnabeztu mennirnir.
Þar sem það heflr verið sagt, að tollur þessi ætti að verða til þess, að meira
smjör yrði framleitt i landinu, þá dettur mér ekki i hug að svo verði, heldur að hann verði að eins til þess að
fyrirbyggja, að smjörfratnleiðslan i landinu minki langt niður úr því sem komið er. Til þessa tíma hafa verið ýms
ir fordómar gegn því að borða margarin, menn hafa vegna vanans heldur
viljað borða sitt súra smjör, en sá fordómur mun smátt og smátt hverfa, og
þá má búast við, að isl. smjör komist
í lægra verð en margarinið, sem menn
geta fengið fyrir 40—50 a. pd., og er
þá auðsætt, að hverju það stefnir, þegar landbændur geta ekki fengið 40—50
aur. fyrir smjör sitt.
Þeir hætta að
búa til meira srajör en heimiiið þarfnast.
í þessu sjáum við tollmennirnir að
háskinn er fólginn. Eg sé því ekkert
óeðlilegt við það, að þeir sem sjó stunda,
verði að bera dálítiö meiri kostnað en
áður, og kaupa margarinið dýrara, svo
landbóndinn geti fengið dálftið meira
fyrir smjör sitt. En ef útvegsbændur
þykjast ekki geta þolað þennan kostnað, þá iiggur beint við, að þeir setji
niður haupið við hásetana; mér virðist
það nauðsynlegt, ef landbóndanum á
ekki að vera hætta búin vegna skorts
á vinnukrafti.
Framxögumaður(Björn Sigfússon)'. Eg
held að búið sé að svara flestum mótbárum, sem fram hafa komið, og get eg
því verið stuttorður.
Það eru að eins fá atriði i ummælura
h. andmæienda, sem eg ætla að rainnast á, H. þm. S.-Þing. (P. J.) hefirsérstaklega tekið fram, hver likindi væru
til, að framleiðslan ykíst, og hefi eg ekki
neinu við það að bæta. En báðir h. þm.
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GL-K. hafa tekið flram, að þetta frumv.
næði ekki tiigangi sfnum, þvi afleiðingin af þvi að tolla smjörlfkið yrði ekki
sú, að hægra yrði að selja islenzkt
smjör, þar sem búast mætti við, sem
sjálfsögðu, að islenzkt smjör hækkaði
svo ógurlega í verði, en sú ástæða
virðist mér kynleg; það er þó auðsætt,
að ef innlendir smjörseljendur halda
smjörinu f of háu verði, þá geta þeir
ekki selt það, og mundu þvi hafa vitá
því, sjálfs sín vegna, að gjöra það ekki.
H. 2. þm. K.-G. (J. Þ.) sagði að þetta
yrði sama sem að leggja 10 þús. kr.
skatt á menn við Faxaflóa, og það einkum hina fátæku, en þetta er fjarstæða,
enda hefir h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) bent
á það. Mjög mikið af smjörliki, sjálfsagt mesti hlutinn, er keypt af þiiskipaeigendum, og þeir verða þó naumast
taldir i flokki hinna fátækari. Eins og
h. 1. þm. Árn. (Tr. G.) tók fram 1897,
sem sjálfur er þilskipaeigandi, þá mundi
þetta gjald ekki verða þeira svo tilfionanlegt. 1897 kom þeim saman ura það,
h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.) og li. l.þm. Árn.
(Tr. G.), að smjörlíkistollurinn mundi
nema um 150 kr. fyrir þilskip, sem gert
væri út f 5—6 mánuði. En gjald þetta
er tiltölulega mjög litið á svo stórri útgerð, og getur ekki veraað neitt verulegt til að hnekkja þeim atvinnuvegi.
Þar sem h. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.)
hafði eftir mér, að eg hefði sagt að
verzlunarlagið væri ötugt, og vildi vefengja það, þá kannast eg við, að eg
talaði ura þetta og þykist ekki hafa
ofmælt, það var eindregið álit landbúnaðarnefndarinnar. Það er ekki einungis með smjörlfkistollinn, að nefndin vildi
stefna að því, að auka inniendu viðskiftin, heldur einnig með þeirri tillögu
að koma á fót innlendri smjörlikisverksmiðju. Af þeirri till. nefndarinnar
sést bezt, hvaða vit er i að bregða
henni um, að hún vilji friða gráðann.
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Þar mætti gera ftð góðu vlðmeti flestar fitutegundir, sem til eru 1 landinu,
sérstakléga tólg, og af því nokkuð af
snljöri er notað i smjörlikið, mætti
hreinsa hið lakara smjör i verksmiðjunni til þess. Á þennan hátt gætu
sjávarbændur að likindum fengið ódýrt
innleut smjör, úr því efni, sem landið
^jálft framleiðir.
Hvað þvi viðvíkur, að verð á smjörlíki yrði svo hátt, ef þetta frumv. yrði
samþykt, þá tæ eg ekki séð, að svo
hljóti að verða, þvi kunnugur maður
sagði mér i morgun, að fá raætti allgott margariu fyrir hér um bil 40 au.
pundið, og þó það væri þá lagður 15
aura tottur á hvert pund, þá yrði það
i allra hæsta lagi á 60 aura, og það því
að eins, að kaupmenn legðu aukagjald
á. Verðið yrði þá svipað og verið hefir á isleníku smjöri undanfarin ár.
Eg held annars að þau mótmæli, sem
fram háia komið, gjöri of mikla grýlu
úr þeim afleiðingum, sem þessi tollur
mundi hafa.
Af þvi eg held að búið sé að svara
flestum mótbárum, þá ætla eg ekki að
segja fleifa að sinni.
Jótt Þóratinsson: Eg ætia að eins
að segja fáein orð, út ai ræðu h. 1.
þm. Árn, (Tr. G.). Hann sagði, að þessi
tottur væri ekki ranglátt gjald, en eg
kaiia það mikið hugrekki, að ætia að
•atmfæra h. þingd. um, að hann korni
ráttlátiega niðuí, enda tókst það ekki.
Nei, það sanna er, að bann kemur
tnjög óróttilega niður. Hann sagði lika
að nóg viðbit væri í landinu sjálíu.
Eg etaet nú ekki um að bann væri ágæt búsmóðir, en hræddur er eg um,
<*ð ejóntönbum þætti hann skamta litið,
ef hann exki ætlaði að sækja neittviðbit ttt útlanda. Sann sagði líka, að
hér væri enginn vandi á ferðum, þvi
totturifln ksÞnoi aðallegá niður á þib
Alþ.tíð. B. 1899.
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skipaeigendura, og þeir gætu vel staðið sig við það, því þeir væru engir fátæklingar, og svo væri lika hásetar á
þilskipurn vel launaðir, svo þeir væru
ekki sérlega fátækir. Þó að það vær
rétt hjá h. þm., að tollur þessi hvild
adallega á þilskipaeigendum, þá vær
hann eins ósanngjarn fyrir það, og ger
eg ráð fyrir, að h. þm. sé eins kunn
ugt og mér um það, að þilskipaútgerð
in hefír ekki fyrir öllum útgerðarmönn
um gengið svo vel, að hún þoli sérleg
ar álögur. En svo er það heldur ekki
rétt, að tollur þessi lenti aðallega á útgerðarmönnunum.
Hann lendir alveg
eins á hásetunura, þessum fátæka
viimulýð, sem á fult í fangi roeð að
hafa ofan af fyrir sér með vinnu sinni
þann tfmann, sem fiskiskipunum er
haldið úti.
Mig furðar á því að heyra hinn h.
þm. stá því fram hér á þingi, að laun
þessara manna séu svo há, að á þau
megi leggja veruleg gjöld, þar sem mér
eru kunnar skoðanir hans frá utgerðarmannafélaginu, og veit að hann hefir
haldið þvi þar iram, að á engan hátt
megi þröngva kosti þeirra.
Sem sagt, vona eg að h. deild sjái
svo miklar ástæður móti þessu frumv.,
að hún láti það ekki fara lengra.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
moð 14 : 4 atkv.
Ö n n u r u m r., (C, 30; 62), 22. júlí.
ATKV.GR.: 1. gr. samþ. með 13 : 2
atkv.
2. gr. samþ. með 12 atkv.
3. gr. samþ. með 12 atkv.
4. gr. samþ. með 12 atkv.
Málinu var vísað til 3. umr. með 12:
5 atkv.
Þriðja umr., (C. 30), 25. júli.
Jón Þórarinsson: Eg þóttist sjá
46 (22. sept.).
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feigðarmörk á frumv. þessu við 2. umr.,
og þótt það hafi tórt fram á þennan
dag, á það vonandi ekki mörg augnablik ólifuð héðan af. En áður en það
veltur út af til fulls, ætla eg að segja
örfá skilnaðarorð. Eg skal leyfa mér
að minna á þetta frumv. í sambandi
við annað frumv., sem fram er komið
hér i deildinni, frumv. um verðlaun
fyrir gott útflutt islenzkt smjör; það
frumv. vil eg reyna að styðja, því að
það ætti að geta komið því til leiðar,
að með tfmanum yrði ekki búið til á
íslandi eitt einasta pund af smjöri, er
seldist fyrir minna en 80—90 aura, en
til þess þyrfti að breyta frumv., setja
verðlaunin hærri en það gjörir. Þegar svo væri komið, þá væri ekki til
neins að leita að markaði fyrir islenzkt
smjör hjá fátækara hluta þjóðarinnar,
hann hvorki vildi eða gæti keypt hið
dýra smjör; hann kann hvorki að meta
smjörgæðin, né hefir þau peningaráð,
að hann geti borgað fram undir krónu
fyrir smjörpundið. i>að verður að leita
að markaði fyrir hið dýra islenzka
smjör erlendis, en eitthvert viðmeti
þyrftu fátæklingaruir þó að fá, sem er
við þeirra hæfi, en það vill þetta frv.
gjöra þeim svo erfitt; það vill neyða
þá til að kaupa annaðhvort dýrt islenzkt smjör, eða þá dýrt útlent margarin. Þetta er misskilningur og röng
stefna. Rétt væri hitt, að kappkosta
að gjöra íslenzka smjörið svo úr garði,
að það seldist á útlendum markaði, en
stuðla um leið að þvf, að vér gætum
fengið sem ódýrast útlent viðmeti til
að fylla upp í skarðið fyrir útflutta
smjörið.
ATKV.GR.: Frumv. samþ. með 13 :
5 atkv. Verður atgreitt til forseta Ed.

Tóbakstollur.
FRUMVARP til laga ura aðflutningsgjald á tóbaki (C. 63); 1. umr., 15.
júií.
Framnögumaður (Pétur Jónssori)’. Eg
vona, að eg þurfi ekki að ræða mikið
fyrir þessu frumv. fyrir því, að það er
engin sérleg nýbreytni, sem það hefir
inni að halda. Stefna sú, sem fyrst
kom upp í tollmálum vorum, var að ná
í tekjur handa landssjóði annaðhvort af
þeim vörum, sem væru skaðlegar eða
að minsta kosti ónauðsynlegar. Þessi
stefna hefir haldist óbreytt að öðru en
því, að raönnum hefir hugkvæmst, hvort
ekki væri rétt að leggja toll á nokkrar fleiri vörur. Hugsunin hlýtur að
vera sú, með þvi að tolla skaðlegar eða
ónauðsynlegar vörur, að annaðhvort
verði tollurinn til hagnaðar fyrir landssjóð eða landsmenn. Annaðhvort verður hann tekjuauki fyrir landssjóð eða
kaup hinna skaðlegu eða ónauðsynlegu
vara minki stórum, og er það sparnaður fyrir landsmenn, svo að hver niðurstaðan sem verður, er góð. Vér sem
komum með þetta frumv., viljum halda
í sömu stefnu og áður hefir verið farin. Vonum vér þvi, að þeir, sem áður
hafa verið með tóbakstolli, verði með
þvf nú, að hækKa hann dálitið. Það
er gaman að athuga, hvaða áhrif þetta
frumv., ef það verður lög, hefði. Eftir
landsreikningnum 1897 var tóbakstollurinn nál. 77,000 kr., en með sama aðfiutningi og þá, og toll þeim, sem farið
er fram á I þessu frurav., ætti tollur af
tóbaki að verða 115,000 kr., eða tekjuaukinn um 38,000 kr.
Reyndar má
búast við, að tollhækkunin hafi þau áhrif, að keypt verði minna af tóbaki
eftir en áður; en minkaði aðflutningur
svo mjög, að tekjuhækkun yrði eigi
nein með tollbækkuninni, það værí
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aparnaður fyrir landsmenn, er næmi c. ar er það nokkur bót i máli, að sé
160,000 kr. Það sem iandssjóðurinn minna keypt af tóbaki, þá er það
missir, er því meir en ferfaldur gróði sparnaður fyrir landið, en reynslan
fyrir kaupendur tóbaksins. En likleg- sýnir, að þegar menn hætta við einn
ast þykir mér, að þó aðflutningur minki óþarfann, taka þeir annan óþarfann í
eitthvað, verði landssjóði eigi að siður staðinn, eða aðra nautn, og verður sparntalsverður tekjuauki að tollhækkun aðurinn þvi ekki ein3 mikill og virðist
þessari.
í fljótu bragði, þegar öllu er á botninn
Eg vona að h. þingdeild taki írumv. hvolft.
þessu vel, þar sem svo hóflega er farið
Það er eitt atriði, sem eg vildi séri tollhækkunina, enda ætlum vér alls staklega benda á. í hvert skifti, sem
ekki að gera upphæð tollsins að neinu tollur er hækkaðui, má búast við meiri
kappsmáli, eða hvort hækkunin nemur undanbrögðum eftir en áður, og meiri
10, 15 eða 20 aurum eða meiru.
hættu fyrir tollsvikum. Ræð eg þvi h.
Landshöfðingi: Eg get fyllilega tek- nefnd til að ihuga mál þetta betur,
ið undir með h. flutnra. (P. J.) um það, hvort ekki sé ástæða til að setja i frv.
að æskilegt væri að geta útvegað ákvæði, sem kæmu i veg fýrir undan
landssjóði meiri tekjur en nú, eða geta brögð, sem liggja mjög nærri, eftir þvi
fýlt upp i þau skörð, sem koma fyrir sem frumv. er orðað. En það er ekki
væntanlegan tekjumissi á sumum tekju- leyfilegt við þessa umr„ að benda h.
liðum. Það má ganga að þvi vfsu, að nefnd á þessi sérstöku atriði eða hvernvinfangatollurinn lækki, ef frv. stjórn- ig hægt er að hafa undanbrögð eftir
arinnar um vinfangasölu verður að lög- frumv. þessu, en sem ómögulegt er að
um, og væri þá gott að geta fengið festa hendur á.
eitthvað i skarðið. Sömuleiðis raá búÞá er annað ákvæði i frumv., sem
ast við þvi, að fasteignar- og lausafjár- eg vil benda á sem isjárvert, sem sé
skatturinn minki, ef fTv. það fær fram- um tima þann, þegar lög þessi eiga að
gang, sem nú liggur hér fyrir h. deild komast i gildi. Það er naumast hægt,
um það efni, svo ekki mun af veita, að búið sé að staðfesta þau, og þau
að bæta landssjóði upp töluverðan tekju- verði orðin kunn um alt land fyrir 1.
missi. En eg er hræddur um, að sé nóveraber, enda nemur litlu þótt slikt
tóbakstollurinn hækkaður jafnmikið og væri látið biða til 1. janúar, því litlir
hér er farið fram á, þá muni verða aðflutningar eru af tóbaki í þá 2 mánkeypt miklu minna af tóbaki en áður; uði ársins, sem um er að ræða, eftir
þar sem gert er ráð fyrir tvöfaldri tollskýrslunum að dæma. Væri því
hækkun frá þvi, sem nú á sér stað á ákvæði haldið, að lögin ættu að koma
vindlum, þá er það gifurlega mikil i gildi 1. nóv., mætti eiga það á hættu,
hækkun á hinum lakari vindlategund- að lögin gætu ekki fengið staðfestingu,
um. Það er alt annað þótt svona hár vegna þess hvað tirainn væri naumur,
tollur væri á Havanna-vindlum, en það eins og komið hefir fyrir einu 3inni
er ot hár tollur á almennum vindlateg- áður, þegar likt hefir staðið á og hér
undura. Má gjöra ráð fyrir að tóbaks á sér slað. Þetta vildi eg biðja háttv.
brúkun fari töluvert minkandi, þegar nefnd að íbuga áður raálið kemur til
tollurinn er þannig hækkaður, svo 2. umr.
Framsögumaður (Pétur Jónxvonj: Mér
tekjuauki landssjóðs verði litill. Reynd
46*
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þótti vænt um, að h. landsh. bætti við
framsögu mína ástæðum fyrir frv., nfl.
hið væntanlega tekjutap, sem húast má
við að landssjóður verði tyrir. En h.
landsh. gerir ráð íyrir, að þessi lög
verði að litlura eða engum tekjuauka
fyrir landssjóð. Það er auðvitað ekki
gott að segja. um slikt fyrirfram með
vissu, en það huggar mig, að verði þau
ekki tekjuauki fyrir landssjóð þá verði
þau þó til hagnaðar fyrir landsmenn,
og þá álft eg að slíkt borgi sig. Auðvitað er Iandssjóður ekki betur settur
fyrir það, en þá þola landsmenn betur
gjöld þau, er þeir eiga að greiða hinu
opinbera, og fær þá landssjóður hagnað á annan veg. Annað mál er það,
ef menn ímynda sér, að minkuð tóbaksnautn væri ekki til neins sparnaðar
fyrir landið.
Sumir ímynda sér að
menn séu svo gerðir, að hætti þeir við
eina synd, þá snúist þeir þegar að
annari.
Aftur á móti viljum vér álita að
það sé rétt, sem máitækið segir: »að
eln syndin bjóði annari heim«, ein eyðslan annari. Eg get þvl ekki komist
að sömu niðurstöðu og h. landsh. f því
efni.
Hvað það snertir; að raeiri hætta sé
fyrir toilsvikum þegar tollurinn sé tals
vert hækkaður, þá hefir nefndin tekið
það atriði til íhugunar, og verður hún
þvf fús á, að verða við bendingum h.
landsh. um það efni, og svo heflr hún
jafnvel hugsað sér að koma ireð sérstakt frumv. I þá átt, að girða fyrir
þau.
Viðvíkjandi þvi hvenær lögin öðlist
gildi, þá álitur nefndin hið ákveðna
tfmatakmark
heppilegt,
og nauðsyn til þess, að þau öðlist gildi
sem fyrst, þvi viti menn um tollhækkunina löngu fyrirfram, þá er hægt að
skaða landssjóð með þvl að flytja vöruna inn i stórum heildum áður en toll-
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hækkunin kemst á. En það væri tap
fyrir landssjóðinn.
LandshSfiingi'. Eg held að h. flutnm.
hafl misskilið orð min, ef hann ætlar
eða álltur, að iaga megi galla þá, sem
eru á þessu frv. með þvi að koma með
ákvæði, sem eiga að girða fyrir tollsvik yfir höfuð, því raeining mín var
sú, að það þyrfti að taka inn i þetta
frv. nokkur ákvæði, til þess að girða
fyrir lögleg og leyflleg undanbrögð, ekki
gegn tollgreiðslu yflr höfuð, heldur
gegn þessu sérstaklega, og þar sem
mér skilst. af ræðu hins h. frms, að
honum ekki sé ljóst, hvað eg átti við
i því efni, hygg eg réttast, að eg taki
fram nú þegar, hvað eg hafði fyrir
augum, þegar eg mintist á undanbrögð
undan fyrirmælum frv., og er það einkum þetta tvent; i fyrsta lagi, að setja
þyrfti sérstakan toll á cigarettur, því
eftir frv., eins og eftir gildandi lögum,
verður að tolla þær eins og alment
tóbak, i pundatali, en þegar tollur
hækkaði á vindlum að mun,’ raá búast
við að menn kjósi heldur að reykja
eigarettur, og að innflutningur auklst
að miklum mun á cigarettum. Hitt
atriðið er það, að eftir þessu frv. verður ekki tekinn tollur af vindlum af
minna en 100 víndlum og tæki einhver þvi fyrir að flytja inn aðeins 90
vindla í einu, verður enginn tollur heimtaður af þeim. Nú eru 12—13 ferðirfrá
útlöndum hingað á ári og með þvi að
fá 99 vindla með hverri ferð, gæti sami
maðurinn fengið c: 1200 vindla á ári
án þess að gjalda nokkurn toll afþeim
og án þess að brjóta (nokkurn handa máta
móti tillögunum, og þótt það hafi ekki
verið praktiserað hingað til, að panta
vindla á þennan hátt, má búast við
að það verði gert þegar tollur á vindlum hækkar að raun.. En það er hægt
að gjöra við þvi raeö því ákvæði, að
jafn roikill tollur skuli vera af minna
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en bnndraði vindla eins og af heilu
hundraði.
Framaðgumaður (Pðtur Jónaaon): Eg
vil að eins lýsa yfir því, að nefndin er
þakklát hæstv. landsh. fyrir bendingar
þær, er hann hefir gefið og mun taka
þær til athugunar til 2. umr.
Hvað tollbreðina á vindlum snertir i
saraanburði við tollinn á öðrum tóbakstegundura, þá má athuga slikt, en eg
hygg þó, að munurinn só ekkf of mikIII, þegar tekið er tillit til verðhæðarinnar.
ATKVGB.: Málinu visað til 2. umr.
i e. hlj.
Ö n n u r u m r., (C. 53; 133), 20.
júli.
Framaðgumaður (Pétur Jónaaon): Það
er óþarfi fyrir mig að orðlengja um
frv.; og um brtill. nefhdarinnar er það
að segja að hún er bein afleiðing at
bendingum þíim, sem komu fram, sérstakiega frá hæstv. landsh., við 1. umr.
málsins. Að visu hafa komið privat
bendingar til nefndarinnar i þá átt, að
tollur á oigarettum væri enn of lágur,
en þær bendingar komu of seint til
þess að nefndin greti tekið þær til
greina. Eg voua að brtill. verði sgmþykt og frumv. látið ganga óbreytt til
8. umr.
Ouðlaugur Guðmundaaon: Eg retla
að vera stuttorður um þetta mál að
sinni og vil aðeins taka það fram, að
mér finst óþarfl eins og stendur að
hækka toll á tóbaki.
Eg greiði þvi atkvœði móti hrekkun
inni og mun eg við 3. umr. gera grein
fyrir hvórs vegna mér finst þessi hækkun eiga illa við.
Framaðgumaður (Pétur Jónaaon): Eg
er ekki á sama máli og h. þm. V.-Sk.
og kemur það mest til af þvi, að eg
þykist sjá fyrir að vintollurinn rauni
stórum lrekka, ef vínsölufrurav. það, sem
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nú er til raeðferðar í þinginu, nœr
fram að ganga, sem eg tel vist. Það
verður þvf að ná þegsum tekjuhalia
upp einhversstaðar, og er tóbakið vel
til þess fallið, það sem þáð nær. Tollhækkun sú, sem við höfum farið fram
á, finst mér mjög hófleg og gat varla
réttlátari verið.
Sighvatur Árnaaon: Eg verð að taka
undir með h. þm. V. Sk., :íð eg er ekki
raeð þessari tollhækkun. H. þm. S.Þing. tók það frart, að það vreri hug
boð sitt að tekjur landBsjóðs mundu
minka, ef vinsölufrv. næði fram að
ganga, en þetta er sem sagt ekki nema
hugboð, og er ekki neitt að vita enn
þá. Mér finst heppilegast að bíða þangað til reynslan er búin að 'skera úr
þessu, og get eg þvi ekki gefið frumv.
atkvreði mitt. Yflr höfuð vil eg ekki
hækka tollá i þetta sihn á roeðan ekki
sést að þess sé brýn þörf.
Tryggvi Gunnaraaon: Skoðun mín fer
mitt á railli h. þm., sera nú bafa talað.
Eg er ekki neitt hlyntur að þessi toll
hrekkun komist á, sarat ekki béinlfnis
af þvi, að mér finnist ekki þörf á að
auka tekjur landssjóðs, heldur áf þvi
að raórfinst það geti orðið hrettulegt
að hækka tollinn svo mjög sem hér er
farið fram á. Þegar farið er að tolla
margar vörur, og setja háan toll á
þær, þá leiðir það til þess, að setja
þarf gæzlumenn við tollheimtuna á
hverri höfn. En raeðan tollurinn er
lágur, þá er siðqr bætt við tollsvikum.
Þegar byrjað vgr hér á þingi að leggja
toll á, þá vöruðust þingmenn að setja
hærri tollinn en svo, að hann væri
talsvert lægri en tolluppbótin, sem kaupmenn fengju i útlöndum t. d. i Danmörku; meðan svo var, var beinlfnis
hagur fyrir þá að tollaðá varan streði
á tollskránni, t. d. þegar tolluppbót á
kaffi pd. er i Danmörku 14 a. eii tollurinn hér ekki nema 10 a. af pd. Auk
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þessa er tollur sá, er frv. fer fram A,
Ósanngjarnlega hár á sumum tegundum, t. d. A reyktóbaki 50 a. af pd.,
en í innkaupi er sumt reyktóbak ekki
meira en 25 og 30 a.; hér er pvl tollurinn tvöfalt hærri en verð vörunnar.
Eg held, ef eg fæ nógu marga með
raér, að eg við 3. umr. komi fram méð
brt. um lækkun á tolli þeim,er frv. fer fram
á, einkum að þvi er snertir reyktóbak.
Klemenn Jónggon: Eg skil ekki, að
mönnum geti blandast hugur um, að
það sé Óhjákvæmilegt, svo framarlega
serp frv. stjórnarinnar um vinverzlun
er aamþykt, að vintollurinn rýrni til
muna, ef til vill alt aðhelmingi. Þessa
rýrnun verða menn að vinna upp með
þVi að leggja toll á nýjar vörur eða
að hækka tolla á vörum, sem nú eru
tollskyldar, og tinst mér þá tóbakið
þóla það bezt. H. 1. þm, Árn. (Tr. 6.)
þótti tollurinn af reyktóbaki of hár í
samanburði við annað tóbak.
Það
getur verið að ekki sé rétt að leggja
jfcfnháan toll á alt tóbak, og tekur
tóllmálanefndin þetta sjálfsagt til íhugunar. Að því er snertir toll á vindlum,
þá er hann alt of lágur i samanburði
við það sera t. d. á sér stað á Englandi
jjar sem hann er c: 5 shill., og virðist
hann þvi vel þola tvöfalda hækkun.
Þá hefi eg orðið þess var, að mörgum
þætti tollur af cigarettura of lágur. Við
höfum farið frara á, að hann verði 1
kr. af hverju pundi, i stað þess að nú
er það 35 aurar af pundi; það kann
nú vel að vera, að þetta sé alt of
lágt, en nefndin mun sizt hafa á móti
þvi, að hækka tollinn á cigarettum,
þvi hún álitur, að tóbak: og vindlar sé
sú Vara, sem þoli allmikla tollhækkun.
Og vilji menn eigi samþykkja þessa tollhækkun, þávil egspyrja þámennað, hvar
á að taka tekjuhallann, ef víntollurinn
lækkar stórkostlega á næsta fjárhagstimabili, sem telja má vist?
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H. þm. Árn. (Tr. G.) sagði, að það
mundi óumflýjanlegt að skipa hér tollstjórn, svo framarlega sem tollar væri
auknir að mun. Það er alveg rétt, að
þetta verður nauðsynlegt innan skamms,
þó ekki vegna tóbakstollsins, því hér
er ekki farið fram á að fjölga tollum,
heldur að eins að hækka toll á vissri
vörutegund, sem áður er tollskyld, svo
að örðugleikarnir við tollheimtu vaxa
ekkert, þó þetta frumv. verði samþykt.
Hér er lika þess að gæta, að samkvæmt
frumv. og gildandi lögura er það skylda
hvers kaupmanns eða roóttakanda, að
gefa lögreglustjórninni skýrslu upp á
æru og samvizku um tóbak og vindla,
er hann fær með hverri ferð, og liggur við all-þung sekt ef út af er brugðið,
og það er einmitt sú eioa vörutegund,
sem þess konar skýrsla er heimtuð um
af mótfakendum, og þess vegna er einmitt tollheimta af tóbaki sú langhægasta.
Að öðru leyti skal eg taka það fram,
að eg gjöri mér ekki mikla grýlu úr
tollstjórninni, þó tollheimtan verði umfangsmeiri við nýjar toll-álögur, þvi eg
er sannfærður um, að það er hægt að
fá menn á verzlunarstöðunum til að
takast tollheimtu á hendur gegn þeira
2#/0 innheimtulaunum, sem áskilið er,
og mundi meira að segja verða kapp
i mönnum að fá það, þó þeir auðvitað
yrðu að setja ábyrgð fyrir innheimtunni.
Fyrirhöfnin er tiltölulega lltil en gefur
víða töluvert í aðra hönd.
Frumv. ætti skilið að fá framgang,
þvi hér er að eins að ræða um tollhækkun á munaðarvöru, en ekki neina tollbreytingu.
Framgögumaður (Pétur Jónggon): Það
er að eins stutt athugasemd, sem eg
ætla að leyfa mér áð koma fram með
vegna ræðu háttv. þingm. Árn. (Tr. G.).
Reyktóbak er venjulega dýrara en
munntóbak; auðvitað má fá það ódýrara, en þá eru það lélegri tegundir. —
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Þessi tollur þótti h. þm. Arn. (Tr. G.)
hlutfallslega of hár, en samkvæmt því
sem eg hefi nú sagt, er það ekki, nema um
lélegri reyktóbakstegundir væri að ræða,
og þá mundi hann stuðla að því, að
menn heldur keyptu dýrari og betri
tegundirnar, því tollurinn kemur auðvitað tiltölulega léttara niður á þeim.
Ef farið er að gjöra mun á tollinum á
hinum einstöku tóbakstegundum, þá
yrði það ekki til annars, en að valda
ruglingi.
Sighvatur Arnason-.
Eg ætla mér
ekki að tala langt mál, en skal að eins
taka það fram, út af orðum háttv. 1.
þm. Eyf. (Kl. J.), að eg fyrir mitt leyti
get ekki greitt atkvæði með hækkun
tolla, þegar atvinnuvegirnir standa á
svo veikum fótum sem nú, að eg man
varla annað eins. Áður en eg legg út
1 það, vil eg láta reynsluna skera úr,
hvort nokkurt verulegt skarð verði i
tekjum landsajóðs, þótt vínsölufrumv.
fái framgang, en það er hvorttveggja,
að það er óvist, hvort það mál verður
samþykt hér á þingi, og svo veit heldur enginn, hvort að landssjóður bíður
nokkurn verulegan tekjuhalla, þótt svo
færi, að það gengi i gegn. Þess er að
gæta, að tóbakstollurinn er gjald, sem
hviiir á allri þjóðinni, þvi menn mundu
brúka tóbak jafnt eftir sem áður, meðan
einn peningur hrökkur. Menn eru búuir að skapa sér þessa þörf, sem óhægt
er að neita sér um.
Eg vil því ekki fyrirfram fara að
ráðast i tollhækkun meðan engin vissa
er fengin um vinsölumálið, eða trygg
reynsla fengin i því efni, hvort nokkurt skarð þarf að fylla, eins og áður
er búið að taka fram, út af vinsölufrumv., þó það gangi fram.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: Eg bjóst
ekki við, að þessu máli mundi verða
svo mjög mótmælt, sem raun hefir á
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orðið.
Mér sýnist frutúv. bygt á svo
hóflegum gruhdvelli, að ekki sé hægt
að fínna annan veg heppilegri til að
auka tekjur landssjóðs, ef á þarf að
halda.
H. þm. Rangv. (Sighv. Á.) vill ekki
auka skatta fyr en reynslan væri búin
að sýna, hve mikils landssjóður misti í
við vinsölufrumv., eða hvort hann misti
nokkurs i. Það má nú deila nokkuð
fram og aftur um þetta, en það skal
eg skýra fyrir háttv. þingm. Rangv.
(Sighv. Á.), ef hann ekki veit það, að
svo er að sjá af reynslu þessara síðustu
ára, sem tekjur af vinfangatolli muni
fara lækkandi, og má búast við, að það
muni tugum þúsunda.
Það er rétt, sem háttv. þm. Rangv.
(Sighv. Á.) sagði, að tollur á tóbaki er
gjaid, sem hvilir á allri þjóðinni, og
mundi hér ekki eiga beima orðtækið:
>Guði sé Jof það fæst, við tölum ekki
um hvað það kostar*, og að tóbak yrði
keypt eftir.sem áður; og mér var sagt,
að orðtækið: >Guði sé lof að það fæst*,
hefði einmitt myndast á siglingaleysisárum og um tóbak.
Eitt var það enn, sem h. þm. Rangv.
(Sighv. Á.) hafði á móti tollinum, nefnil.
að atvinnuvegirnir væru svo illa staddir,
og væri þvi ekki rétt, að leggja frekari
gjöld á tnenn. Eg veit ekki betur, en
að það að jafnaði sé talið bezta ráðið,
til að bjarga atvinnuvegunum við, að
landssjóður hlaupi undir bagga með
mönnum. Er það nú ekki gjörandi, má
eg spyrja, að láta menn borga 15 aur.
meira fyrir pundið af tóbaki og safna
þvi saman i einn sjóð, er svo verði
notaður til að bæta atvinnuvegi landsins.
Mér sýnist rétt að landssjóður
brúki þessi toligjöld, sera ! hann renna,
til að koma atvinnuvegum landsins í
betra horf en nú.
Eins og eg tók fram í byrjun, hefði
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eg aldreí trúað því, að þetta dðál mundi
mæta mótspyrriu, an eg ‘vona þó, að
háttv. deild ekki felli það nú þegar,
enda er málið svo vaxið, að það er
engin ástæða til að fara fram með svo
miklu kappi við þessa umrðeðu.
Þorldkur Ouðmundggon: Mér finst
það efalitið, að einhver lög um takroörkun á sölu og nautn áfengra drykkja
muni að þessu sinni gatiga gegnum
þingið, og að tðkjur landsrýóðs muni
þvi rýrna; auk þess eru raikil likindi
enn til þess, að þær muni rýrna fyrir
hið óhagkvæma ástand landsröanna um
þessar mundir.
Eg get þvi ekki verið samdóma h.
1. þm. Rangv. (Sighv. Á.) um, að hér
þurfí að spá i eyðurnar, þvi að það er
nær þvi auðsætt, að landssjóður muni
tapa raeira eða minna af tekjum og
aukin útgjöld óumflýjanleg. Eg get þvi
vel verið með því, að tóbakstollurínn
sé hækkaður, til þess að bæta dálitið
upp tekjuhaliann, en vera.má að sú
bækkun só helzt tii roikil, sem furið er
fram á, og mundi eg þvi ekki ófús að
styðja til 3. umræðu hreyt.till., er færi
fram á hóti minni tollhækkun.
líér þykir tóbakstollurinn ekki svo
varúðarvérður, því að það er skattur,
sem landsmenn leggja á sig af frjálsum vilja, og eigi ætti tóbaksmönnunum
að Vera méiri vorkunn að Venja sig
af tóbaksnautninni en úrykkjumönnunttm af vinnautninni, og hefír þó mörgum þeirra tekist það.
Ekkl get eg heldur verið samdóma
h. 2, þm. Rángv. (Þórði G.) um það,
að tollur slíkur sem þessi sé atvinnuvegutn vorum tii hnekkis.
Ritt mun reynast sannara, sem b.
2. þm. Eyf. (J, J.) sagði, að rétt væri,
að ieggja toii á óþarfa vöru og einmítt
styrkja meö þvi fé atvinnuvegina, þaö
úaun sannorá, að aá tollur geti orðið
þeim til viðreisnar en falls, ef honum

er hyggilega varíð. Eg mun þvi óbikað greiða atkvæði með málinu.
Jón Jtnsaon:
Eg hefí ekki getað
sanntærst um, að þört sé á að befa
frumv. þetta fram, og mun eg því greiða
atkvæði móti því.
Það hefír verið fært sem ástæða fyrir málinu, að fé mundi þverra 1 landssjóði sökim heftingar á vfnsölu, ef að
frumv. það fær framgang, sem þegar
hefír verið samþykt i háttv. efri deild.
En það er að svo komnu allsendis óvíst, hvort vínfangatollurinn muni tninka
fyrir það.
Hins vegar útvegar það
landssjóði töluverðar tekjur fyrir vínsöluleyfin.
En þótt svo kynni nú að fara, að
vínfangatollurinn lækkaði eitthvað, þá
vildi eg fyrst sjá þá lækkun, áður en
gripið er til að fylla upp í skarðið með
nýjum tollum. Landssjóður stendur sig
svo vel, að bann getur í bráð íylt upp
i skarðið, sem kann að koma við lækkun vínfangatollsins.
Eg held það sé
hyggilegra, að geyma sér að tæraa
eitthvað af tekju-uppsprettunum þangað
til vér lærum betur að fara með landsfé en hingað til; betra að geyma sér
að hrúga fé að ófyrirsynju i landssjóð,
á meðan vér horfum ekki i að sóa
tugum þúsunda út i bláinn,
Nokkur
fjárþurð mundi kenna oss að búa, og
eg álít jatnvel, að vér hefðum gott af
því í þessu tilliti, þótt að vér beinlinis
þyrftum að sjá i botninn á landssjóði.
Það hefír verið talað um — og það
með réttu — að afleiðingin af þessu
frumv. væri bú, að meiri hætta yrði á
tollsvikum eftir en áður.
Það rekur
sjálfsagt að þvi, sem báttv. 1. þm. Árn.
(Tr. G.) tók fram, að vér verðum að
setja nýja tellstjórn, ef vér hækkum
tollana mikið.
Formælendur follastefnunnar bafa
sagt, að ekki væri mikið i húfí, þótt
setja yrði tollstjórn, því að hægt mundi
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hvar 8em væri, að fá nóga menn til að
taka að sér innheimtu tollanna fyrir
2°/o. Eg skil ekki í hvernig þessir
menn hugsa, og það hinir núverandi
tollheimtumenn. (Klemens Jónsson: Þeir
þekkja málið); það er eins og þeim
standi á sama i hvers böndur tollheimtan er seld. Þessu er líkt varið og eg
heyrði manu einn tala um annað mál.
Það var verið að tala um það, hve há
laun læknar hefðu, og þó fengju þeir
aukaborgun fyrir hvert vik og handtak,
sem þeir gjörðu; kvaðst maðurinn —
sem var skottulæknir — fús á að taka
að sér stari læknanna fyrir einar 1500
kr. án þess að taka einn eyri i aukaborgun fyrir verk sin.
Likt er hér;
það á að fela tollgæzluna þeim, sem
lægst býður.
Það er alvarlegt mál að hækka toll
ana og freista með þvi manna, til þess
að fara í kringum lögin, þar sem fyrirkomulagið er eins og hjá oss, að tollskilin verða að vera komin undir æru
og samvizku.
Önnur afleiðingin af hækkuninni
verður sú, að vér fáum verri vöru eftir en áður, þeim mun verri og ódýrari i innkaupi sem tollinum nemur.
Menn hætta ekki að kaupa tóbakið
við tollhækkuniua, en kaupmaðurinn
útvegar þeim það, sem er allra ódýrast og verst, svo að tollhækkunin verður beinlini8 til heilsuspillis, og vér erum þá að búa til lög til þess að spilla
heilsu landsmanna, svo að það á vel
við, að við komum með frumv. um
fjölgun lækna jafnhliða þessu frumv.
Þórður Guðmundsson: Eg hefi áður
látið i ljósi skoðun mina á tollum, og
skal enn taka það fram, að eg er mjög
á móti tolla-iþyngingu uins og hagur
landsmanna stendur nú. Eg hefi heyrt
suma háttv. þingmenn halda þvi fram,
að þörf sé á nýjum tollum, til að bæta
Alþ.tið. B 1899.
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hinn erflða hag raanna. En eg sé ekki,
að þetta sé beinasti vegurinn. Það er
þó augljóst, að ekki aukast peningar í
landssjóð nema þeir rýrni að minsta
kosti að sama skapi hjá landsmönnum.
Ef þingið heldur áfram þessari stefnu,
að leggja toll á toll ofan, fæ eg ekki
betur séð, en tollstjórn verði óhjákvæmileg. En það hefir Ijóslega komið fram
i þeim löndum, þar sem tollstjórn hefir
verið sett, að hún etur upp mikið af
toll-tekjunum; og koma í ljós tollsvik,
hvað mun þá verða hér, þarsem fólksfæðin og strjálbygðin er svo mikil? —
Mér þykir það koma hálf-undarlega við,
að vilja vera að færa tollinn af einni
vörunni yfir á hina. Eg sé ekki hvað
slíkt á að þýða.
Það hefir verið gjört ráö fyrir, að ef
frumv. um vínsöluleyfi fær framgang,
þá muni tekjur landssjóðs af áfengum
drykkjum rýrna. Eg er ekki viss um
það, en þótt svo verði, þá held eg að
landsmönnum sé eins hagkvæmt að
verja hagnaði þeim, sem landsmenn fá
af þvi, að minka vínfangakaup, til þess
að auka bú sitt á skynsamlegan hátt,
eins og hrúga þeim í landssjóð, þvi að
það vitum vér, að ekki er öllum tekjum hans sem bezt varið, og það eru
nóg gjöld, sem hvila á landsmönnum,
þótt ekki sé verið að auka þau.
Eg verð þvi að vera sömu skoðunar
og eg hefi áður látið i ljósi, að ekki sé
rétt að leggja toll á tóbak, og mun
yfir höfuð verða á móti öllum nýjum
tollum á þessu þingi.
Þórður Ihoroddsen: Eg er hissa á
ræðum ýmsra háttv. þingm. í þessu
máli, sérstaklega af því, að i byrjun
þingsins kom þó háttv. deild sér saman
um, að setja tollmálanefnd.
Eg veit
ekki hvað þessi nefnd hefir átt að gjöra
annað en íhuga tollmálin. Úr því að
svo var, gátu menn gjört ráð fyrir, að
47 (23. sept.).
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sú nefnd mundi, ef til vill, komast að
þeirri niðurstöðu, að i sumum greinum
væri ástæða til að hækka tolla og
jafnvel leggja nýja tolla á. (Jón Jensson: Hún átti víst að drepa alla tolla).
Ekki er það rétt, því að það var skýrt
tekið fram, þegar talað var um að setja
þessa nefnd, að þörf mundi vera á, að
finna einhverja nýja tolla í staðinn
fyrir rýrnun þá á vinfangatollinum,
sem búist er við, og tollmálanefndin
var einmitt kosin í þeim tilgangi, að
ihuga á hvern hátt heppilegast mundi
vera, að bæta upp þá rýrnun raeð nýjum tollum.
Háttv. þingm. befir þvi sjálfsagt snúist hugur síðan i þingbyrjun, ef þeir
vilja nú drepa svona meinlaust frumv.
Það er ekki heldur i fyrsta sinni á
dagskrá i dag að hækka tóbakstollinn.
Jafnframt þvi, sem bindindisfélögin hafa
hreyft því viðsvegar um land, að æskílegt væri, að algjört vinsölubann kæmist á, hafa þau lagt það til, að bæta
landssjóði tekjumissinn við það, með því
að hækka stórum tóbakstollinn. —
Eg skil heldur ekki í þeim þingmönnum, sem fárast yfir því, að þessi tollaukning á tóbaki sé nýr skattur á
þjóðina. — Það er enginn nýr skattur,
þvl að svo framarlega sem vínfangatollurinn minkar, þá má skoða þennan
tollauka að eins sem yfiifærslu tolls
frá vínföngum til tóbaks, og frá þeirri
hlið skoðað, er þjóðinni sem þjóð ekkert iþyngt með þessu.
Eg skil heldur ekki í þeim, sem
segja að tekjur landssjóðs muni aukast,
enda þótt frumv. efri deildar um gjöld
fyrir vinsöluleyfi fái framgang, og fyrir
þá sök eru frumv. þessu mótfallnir. —
Eg þykist alveg viss um, að ef þetta
frumv. fær ftamgang, þá muni vinsala
og vínnautn minka víða í landinu. —
Og engin ástæða er til að ætla, að vin-
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nautn muni aukast á þeim stöðum, þar
sem vinsöluleyfið væri notað. Það er
bæði óhugsanlegt og gagnstætt allri
reynslu.
Gjaldið, sem lagt er á víusöluna er sama sem aukinn tollur á
víninu; og hver líkindí eru til að vínnautn aukist fyrir aukinn vintoll? —
Þeir sem svo hugsa, ættu að vera með
þessu frumv., þvi að eftir sömu reglu
ætti aukinn tóbakstollur að auka tóbaksnautnina, og þar af leiðandi gefa
landssjóði mjög mikinn tekjuauka.
Hér er, eins og eg áður tók fram, ekki
um annað að ræða, en að færa toll
þann, sem búast má við að tapist landssjóði af vinföngum, yfir á aðra ónauðsynlega vöru, og þessi fyrirhugaði tóbakstollur er ekki svo hár, að gjöra
þurfi ráð fyrir að tóbaksnautn minki
að mun hans vegna. Þegar þess er
gætt, að tóbak er alveg eins brúkað á
útkjálkunum, eg vil nefna Keflavik,
Raufarhöfn o. fl., eins og t. d. iReykjavík, þótt á útkjálkunum kosti munntóbakspundið 2 kr. 20 aur., en máske
ekki nema 1 kr. 60 aur. í Reykjavik,
þá sé eg ekki, hvaða ástæða sé til að
ætla að tóbaksnautn muni minka að
nokkrura mun, þótt pundi verði svo
sem 15 aurum dýrara eða þótt eian
eyrir leggist á vindiiinn. Af þeirri ástæðu þarf víst enginn að vera á móti
frumv. (Jón Jensson: En varan verður verri). Eg get sagt h. þm. Rvk. (J.
Jens.) að frá heilsufræðislegu sjónarmiði muni honum jafnholt eða jafnskaðlegt að reykja 9 aura vindil eins
og 10 aura, eða tyggja tóbak semkostar 1 kr. 60 aura eins og þaðsem kostar 1 kr. 75 aura.
Björn Sigfússon:
Það hafa komið
fram ýmsar kynlegar mótbárur gegn
frumv. þessu.
Sérstaklega kom það
fram hjá h. þm. Rangv. (Sighv. Á. og
Þ. G.), að þeir álitu ófært að hækka
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tóbakstollinn sökum fátæktar í landinu.
Það er alveg eins og þeir skoði tóbakið 8em einbverja nauðsynjavöru t. d.
rúg, og því megi ómögulega leggja toll
á það. Þetta þykir oss, sem eigi skoðum það þannig, býsna kynlegt. Flestir
munu geta vanið sig af tóbaksnautn, ef
þeir leggja sig undir lima með það, og
við það Bpöruðu þeir miklu meira en
tollhækkuninni nemur.
Eg skil ekki í að h. þm. Rangv. (Sighv. A. og Þ. G.) skyldu ekki skilja jaínskýrar bendingar, og komu fram hjá
h. 2. þm. Eyf. (J. J.), um að það mundi
heillavænlegt íyrir landið, að safnaþessum tolli saman i eina heild, og verja
honum svo til að efla atvinnuvegina,
og styðja hina fátæku til að framleiða
það, sem þeir þyrftu til þess að borga
tóbakið með.
Eigi þótti mér siður undarlegt að heyra
h. þm. Rvk. (J. Jens-) segja, að það
mundi holt fyrir oss að sjá i botninn á
landssjóðnum. Fyrir honum vakir auðsjáanlega ekki, að bezt sé að byrgja
brunninn áður en barnið er dottið ofan
i hann; hann vill heldur geyma það
þangað til það er orðið. Það eru sterkar líkur fyrir þvi, að vinfangatollurinn
muni lækka á næsta fjárhagstimabili,
jafnvel þótt eugin höft verði lögðávin
söluna; en nú bæði gjöri eg ráð fyrir
að svo verði, og óska þess líka. Auk
þessa liggja ýms frumv. fyrir þinginu
nú, sem benda á, að ný fjárframlög
verði heimtuð úr landssjóði, og liklegt
að meira eða minna af þeim verði tekið til greina.
Þegar nú svo standa sakir, að búast
má við, að tekjur landssjóðs minki en
útgjöld vaxi, þá sé eg ekki annað en
að nauðsynlegt sé, að hugsa eittbvað
fyrir að fylla i skarðið, og eg sé ekki
á hvern veg það er hægra, en raeð þvi
að hækka tóbakstollinn. Eg vona þvi
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að þeir, sem nú mæla móti frumv., ihugi vel allar ástæður, og þá trúi eg
ekki öðru, en að þeir komist að þeirri
niðurstöðu, að það sé ekki hyggilegt,
að andæfa málinu.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg bjóst
ekki við, að hin stutta athugasemd min
mundi vekja allar þær umræður, sem
nú er raun á orðin, og sé eg mér ekki
fært að sitja lengur hlutlaus hjá. Skal
eg þá fyrst leyfa mér að spyrja: Hver
er ástæða til þess að hækka tolla nú?
Eg býst við að h. deild viðurkenni það,
að í sjálfu sér sé tollhækkun neyðarkostur, og að þegar hagur landsmanna
er erflðui, eins og hann i sannleika er
nú, þá réttlæti ekkert annað en brýnasta nauðsyn tollhækkun, til að aúka
tekjur landssjóðs.
Það geta verið tvær ástæður fyrir
þvi að innleiða tolla:
Önnur sú, að
nota þá sem verndartolla, hin sú, að
bæta úr fjárskorti landssjóðs. Til þess
að réttlæta tollhækkun á tóbaki nú,
hefir verið bent á, að tekjur landssjóðs
muni rýrna, og því sé nauðsyn að auka
tekjurnar. Þessi tekjurýrnun er ekki
enn farin að sýna sig, og engin sönnun er enn komin fram fyrir að hún
muni koma fyrir, svo að i raun og
veru get eg með jöfnum sanni sagt, að
þær muni ekki rýrna, þótt t. d. frumv.
Btjórnarinnar um vínsöluleyfi verði samþykt. Eg get bent á eitt atriði, sem
meðmælendur tollhækkunarinnar gætu
slegið fram, það atriði, að tekjuafgangur landssjóðs beflr farið minkandi siðustu árin. 1896 var hann 88000 kr.,
1897 ekki nema 53000 kr. og 1898
mun hafa verið orðinn hér um bil 30000
kr. tekjuhalli. En vel að merkja, þetta
stafaði ekki af þvi, að tekjurnar hefðu
minkað heldur af vaxandi útgjöldum,
vaxandi fjársóun lá mér við að segja.
Tekjuupphæðin var nálægt 3000 kr.
47*
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minni 1897 en 1896, en mismunurinn á
afganginum nálægt 30000 kr„ en þetta
stafaði, einsog eg sagði áðan, af því,
að þing og stjórn er að verða rífara og
rífara á útgjöldunum. Vérmunumþað,
að í sameinuðu þingi 1897 benti einn
h. þm., sá hinn sami sem nú situr í
forsetasætinu, á það, að útgjöldin yxu
svo hröðura skrefum, að nærri lægi, að
útlitið væri voðalegt. En eg tek það
enn fram, að það er ekki fyrir þverrandi tekjur landssjóðs, að fjárbagur
landsins sýnist standa heldur ver nú
en fyr, heldur fyrir vaxandi fjárbrúkun. Eu eg sé ekki að af þeirri ástæðu
sé svo æskilegt að hækka mikið gjöldin og draga fé í landssjóð. Þingiðverður því rífaraáfisk8tykkjunum, viðnærri
þvi hvaða humbug sem borið er fyrir
þingið.
Eg játa það, að töluverðar framfarir
hafa orðið hjá þjóðinni sfðari árin, en
þær eru liklega ekki fremur að þakka
framlögum úr landssjóði, en framkvæmdum einstakra manna, og eg hefi trú á,
að svo muni verða framvegis, og eg tel
það mjög athugaverða stefnu, að hrúga
samanfémeð tollálögum, á meðan stjórnarástandiðer eins og það er nú. Þaðhefir
verið bent á, að útgjöldin muni halda
áfram að aukasten tekjurnar þverra, og
sérstaklega á það, að breytingin á læknaskipuninni muni hafa í för með sér 13
—14000 kr. útgjaldaauka árlega, fram
yfir það sem nú er, og búast má við,
að til Laugarnesspftalans þurfi árlega
svipaða upphæð fram yfir það, sem
gjört var ráð fyrir.
En þess er að
gæta, að landssjóður á nú rúma eina
miljón kr., og að um helmingurinn af
þessari upphæð er i peningura, sem
liggja arðlitlir í höndum stjórnarinnar
Þegar þessa er gætt, þá mun vera al
veg óhætt að biða eitt fjárhagstímabil
án þess að safna meiru í pokann, og
sjá til, hvort mikið minkar í honum á
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því. Það er bezt að sjá til hvort öilugetur ekki reitt vel at án allrar tollhækkunar, ef að eins er farið varlega í allar
fjármálasakir á þinginu. Eg held, að ef
þess er gætt, þá sé enn óhætt að biða
rólegur á meðan tekjuhallinn er eigi
meiri en nú, og að eigi sé of seint að
byrgja tekjuhallabrunninn, þótt beðið
sé með það fyrst um sínn til næsta
þings.
Yfir höfuð er það líklega ekki sem
heppilegust aðferð, að vera að kria
saman fé frá einstaklingunum, og hrúga
þvi f landssjóð, og verja þvf svo, þegar
farið er að brúka það, harla raisjafnlega,
og oft ekki til gagns nema ef vera
skyldi fyrir einhverja einstaka menn.
Það hefir verið gjört mikið úr því að
frumv. stjórnarinnar um sölu og veitingu
áfengra drykkja mundi gera það að
verkum, ef það fengi framgang, að
tekjur landssjóðs raundu rýrna að miklum mun. Frá almennu sjónarmiði segi
eg það, að vínfangatollurinn raætti allur hverfa, þótt ekkert kæmi i hans
stað; það væri stór ávinningur fyrir
þjóðina; en því miður mun þvi ekki
verða að heilsa. Vér Islendingar stöndum þar ekki öðruvisi að vigi en aðrar
þjóðir; og þar er reynslan sú, að við
verðhækkun á vínföngunum, hafa kaup
þeirra minkað dálítið 2—3 fyrstu árin,
en svo hefir alt sótt í sama horfið aftur.
Vér þurfum ekki heldur annað en að
líta í skýrslurnar um innflutning á áfengurn drykkjum, til þess að sjá að vfnfangatollurinn hefir verkað einmitt svona
hjá oss. (Þórður Thoroddsen'. Misskilningur). Já, ef h. þm. kann ekki að
reikna þetta út, þá skal eg ókeypis
kenna honum svo mikið i reikningi, að
honum takist að komast i skilning ura
svona einfalt atriði. Afleiðingin af frv.
stjórnarinnar verður ekki önnur en sú,
að verð á vfnföngum hækkar dálitið
Ef fle8tir kaupmenn hér i Beykjavík
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ley8a leyfisbréf til vínsölu, þá mun
hækkunin verða ura 20 aura á pottinn
á brennivíni og 25 aura á vinflöskunni.
En ef flestir kaupmenn hér slægju sér
saman og kæmu upp einui sameiginlegri vinsölubúð, eins og eg hefi heyrt
varpað fram, að þeir að minsta kosti
gætu gjört, þá mundi hækkunin ekki
þurfa að nema meiru en 6°/oo eða 6 kr.
á hverju 1000 kr. virði Eg styðst hér
við frásögn kunnugra manna, og veit
að kaupmenn hafa rætt málið á fundi
hjá sér. Þegar þess nú er gætt, að
Reykjavik, ísafjörður, Akureyri og Eyrarbakki borga yfir 100000 kr. af þeim
hér um bil 150000 kr., sera vfnfangatollur nam siðustu ár, og þegar þesser
gætt, hvað litið þessir kaupstaðir þurfa
að færa vinföngin upp, þá má gjöra ráð
fyrir, að verðhækkun vinfanganna bafi
þvi nær engin áhrif til að minka vinkaupin, og það sem vinkaupin og vintollurinn kann að minka fyrstu árin,
það held eg meir en vinnist upp með
gjaldinu fvrir leyfisbréfin. Eg held þvi
helzt að tekjurnar af vínfangasöiunni
muni hækka en ekki lækka, ef frumv.
stjórnarinnar fær framgang.
Á það
bendir reynsla annara þjóða. I öllu
falli ættu menn að hugsa sig vel um,
áður en farið er að leggja nýjan toll á
þjóðina, sökum þess staðlausa hugarburðar, sem næsta litil likindi eru fyrir
að rætist.
Það má að vísu segja, að min orðog
spor séu lika hugarburður einn, en það
er þó að minsta kosti hugarburður sem
hefir reynsluna með sér en ekki móti
sér.
Eg segi það enn: Ut af tómum hugarburði eigura vér ekki að fara að
skapa nýja tolla, og það þvi siður, þar
sem engin hætta er að bfða, þótf hugarburðurinn kyuni að einhverju leytí
að rætast, sem eg reyndar sé sáraiitla
mögulegleika fyrir.
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Það væri annað mál, ef vér gætum
gengið að því vakandi að frurnv. verkaði það, að vinfangatollutínn minkaði
um helming eða hyrfi með öllu.
En
frumv. stjórnarinnar megnarslikt ekki,
til þess þurfa alt önnur ráð.
Eg játa það, að i sjálfu sér sé tóbakið einkar hentug vörutegund til að
tolla, en þó vil eg ekki að tollur sé
bækkaður á þvf að nauðsynjalausu
nú.
En færi svo, að það tækist að láta
brennivínstollinn hverfa úr Rögunni, pá
lægi beint við að bæta landssjóði tekju
missinn með því að leggja toll á tóbak,
og hann miklu hærri en hér er farið
fram á. En þá hefði þetta tollkák nú
gjört málið erfiðara viðurfangs.
Tollhækkun sú á tóbakinu, sem hér
er farið fram á, mundi ekki nema meir
en 36—38000 kr. á ári, og sjá allir að
það næði skamt, ef áfengistollurinn
hyrfi.
Þessum mótmælum minura ætlaði eg
tyrst að hreyfa við 3. urar.
Þar áttu
þau heima, og enda geyraa ýmislegt
af þvi, 8em eg hefi nú tekið fram, þangað til annað mál kæmi hér til umræðu
í deildinni. En umræðurnar um málið
gáfu mér tilefni til að koma með þessar athugasemdir nú þegar.
Framxögumaður (Pétur Jónsnon): Eg
álít að miklu leyti óþarfa fýrir mig að
lengja umræðurnar um þetta mái, en
get þó ekki komist hjá að segja fáein
orð,og þá sérstaklega út af orðum h.
þm. V. Sk. (Guðl. G.). Hann vildi mótmæla þvl, að ástæða væri til að álykta,
að vínfangatollurinn mundi fara lækkandi, þótt f'yrirhuguð breyting á löguro
þvf viðvíkjandi næði fram að ganga,
en eg er eftir sem áður þeirrar skoöunar, að hann lækki.
Það getur vel verið, að einhverjir af kaupmönnum verði þjóðihni
svo þarflr, að gera samtök um vínsölu,
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í þvi skyni að létta þessa bindrun, sem og 2. þm. Rang. (Þ. G.), að það væri
lögin gera. En það yrði þá líklega eitt áhald sem vantaði hér f salnum
helzt hér i Reykjavík. Yfir hfffuð er til afnota fyrir þingmenn, en það er
Það gæti verið þægilegt
váfalaust, að vínsala á mjög mörgum >bumba«.
verzlunarstöðum minkar stórum og fyrir barlónsandann að hafa þetta
verkfæri, svo hans gætti meira i þinghverfur.
Eins og h. þm tók fram, þá er stefn- sölunum. En þá datt mér 1 hug að
an 8Ú, að útgjöld landssjóðs aukast að spyrja h. þm. Rang., hvort þeir hefðu
mun og meira en tekjurnar, og vildi umboð kjósenda sinna til að slá þessa
hann kalla það fjársóun. Eg vildi að bumbu, þvi væri það ekki, gæti verið,
hann víldi bera saraan fjárlög frá eldri að kjósendum þætti sér enginn heiður
og yngri tímum, og sjá, í hvaða átt með því gjör.
hin vaxandi útgjöld einkum fara. Mér
Jenx Pdlsson: Eg var meðroæltur
virðist stefnan sú, að efla alþýðument- þessu fruravarpi um hækkun á tóbaksun og atvinnuvegi, og það mun af tolli, sem þörfu og réttmætu, til þess
flestum álitið nauðsynlegt, og finst raér að bæta upp væntanlegan tekjuhalla
þvi það óvirðulegt orð, að kalla þá landssjóðs Sú ætlan er að minu ástefnu fjársóunarstefnu.
Hann sagði liti úr lausu lofti gripin, að vínfangalíká, að kalla mætti að verið væri að frumvarpið muni ekki rýra toll af víni.
kria saman fé frá einstaklingunum, og Þvert á móti virðist auðsætt, að tekjur
svo væri því varið til misjafnlega landssjóðs rýrni að mun, verði vfnfangaþarflegra hluta, en eins og eg tók fram, frumvarpið að lögum. Það frumvarp,
þá er stefnan sú, að auka alþýðument- ef það yrði að lögum, mundi fækka
un, atvinnuvegi og samgöngur, og get veitingastöðum að miklum mun og
eg ekki séð að það sé að krfa fé frá stytta mörgum vínverzlunum aldur.
einum einstaklingnum handa öðrum. þetta er hinn mikli kostur vínfangaBitlingar eru ekki fleiri en áður, til- frumvarpsins, að vinsala og vinnautn
tölulega. H. þm. Reykv. (J. Jenss.) mundi við það minka. En rýrna mundi
hélt, að við mundum hafa gott af að þá einnig tollurinn sera tekjugrein
sjá i botninn á landssjóði. En ef svo landssjóðs, og þarf þá fé i skarðið fyrfajri, þá er eg mjög hræddur um, að ir þá rýrnun. Tel eg þetta ekki vinvið um leið mundum sjá í iljarnar á fangafrumvarpinu til áraælis; getur
sjálfum yfirdómaranum. (Jón Jennson: það í sjálfu sér verið jafngott fyrir
Og tollgæzlumanna.).
Já, tollgæzlu- það.
mannanna, sýslumannanna og i stuttu
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G) talaði mikið
máli allra sera á laudssjóði lifa.
um vaxandi fjárbrúkun, en áleit þó
H. 2. þingm. Rang. (Þ. G.) sagði, að ekki þörf á að auka tekjur landssjóðs.
hann kynni illa við að færa toll af Hann mintist á hina nýju læknaskipun
einni vörutegund yflr á aðra. Hér get- og Holdsveikraspítalann, en eg bjóst
ur ekki verið um það að tala, að vin- við að hann mundi minnast á fleira, t.
fangatolli sé létt yfir á tóbakið; þvl d. ritsimann og ullarverksmiðjuna.
frumv. það, sem nú er á ferð í þing- Sú stefna, sera nú er ávalt að koma
inu, leggur hátt gjald á vfnsölu og er betur og betur fram, sýnir þá rás viðburðanna, að vér erum að verða meira
það sama og tollur.
Mér datt í hug út af ræðum beggja og meira stórhuga; en þvi framgjarnhinna háttv. þm., þm. V.-Sk. (Guðl. G.) ara, framkvæmdasamara ogstórhugaðra
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sem þingið verður, því meira fé þarf
það á að halda.
En frumv. þetta hefir og aðra þýðingu en þá, að afla landssjóði fjár. Hún
er sú, að þessi tollaukning, sem hér
er farið fram á, þótt hún að mínu áliti sé of lág, miðar jafnframt til þess,
að minka tóbaksnautnina, eðaaðrainsta
kosti til þess, að vekja athygli manna
á, hve isjárverð þessi óforsjála nautn
er. Gæti frumv. verkað í þessa átt,
þá álit eg það bæði gagnlegt og tii
stórra framfara.
Það er raunalegt að vita raeginið af
karlmannalýð landsins hafa vanið sig
á jafn-fávíslega og dýra nautnog án efa
ekki allsendis hættulausa fyrir heilsuna.
AUraskaðlegast mun tóbakið vera unglingum, og er þvi raunalegra að vita
unglingana venja sig á tóbak, jafnvel
innan fermingaraldurs.
Það hefir verið og er mikið kvartað
yfir, hve hagur þjóðarinnar sé erfiður,
og því skal ekki neitað að hann er
afarþröngur og virðist jafnvel vera
að versna, sem er þvi iskyggilegra, er
þess er gætt, að veruleg harðindaár
hafa þó ekki komið yfir land alt síðan
1881—1887. Erfiðleikarnir stafa auð
vitað nokkuð af þvi, að flest framleiðsla
eða flestar afurðir hafa lækkað í verði
og hefir það raikið að þýða. En það
er fleira sem veldur, cg vil eg í þessu
sambandi benda á eitt, sem ekki er hvað
þýðingarminst, það, h ve vaxandi munaðar
nautn og óþörf eyðsla stuðla nú til að
koma þjóðinni á kné. Hver þau skynsamleg ákvæði, sem koma fram í þá
átt að minka þessa eyðslu, eru þörf
og gagnleg, og því fagna eg þessu trv.
Eg mundi fagna hverju því frv., sem
stefndi að þvi að tolla sætindi og glingur eða annað þessh., sem altaf er að fiytjast hingað meir og meir og brúkun þess
sifelt að fara i vöxt, langt fram yfir
það, sem efbahagur þjóðarinnar leyfir.
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Vér eruna engu sælli fyrir þá
brúkun, en hún kemur fjárhag margs
manns og jafnvel alls landsins í vandræði.
ATK.VGR.: Brtill. a. við 1. gr. sþ.
með 17 samhlj. atkv.
Brtill. b. við 1. gr. samþ. með 18
samhlj. atkv.
1. gr. frv. samþ. raeð 17 : 1.
2. gr. frv. samþ. með 16 : 1.
Brtill. við 3. gr. samþ. með 18. samhlj. atkv.
3. gr. frv. með áorðinni breytingu
samþ. með 17 : 1.
4. gr. frv. samþ. með 16 samhlj. atkv.
Brtill. við 5. gr. sþ. með 16 samhlj.
atkv.
5. gr. frv. þar með fallin.
Málinu vísað til 3. umr. með 17 : 4.
Þriðja umræða (C. 157j 24. júlí.
Framsögumaður (Pétur Jónsson): Hér
er koroin fram lítil brtill áþingsk. 173,
sem nefndin hefir ekki háft tíma til að
taka til athugunar á fundi, en eg imynda
mér að hún setji sig ekki upp á móti
henni, ef h. deild þykir þar íslenzkulegar til orða tekið en i frv., og sjálfur læt eg mig litlu skifta hvað verður
ofaná.
En hvað aftur á móti snertir brtill.
á þingsk. 178 frá hæstv. lh., þá er þar
farið flram á efnisbreytingu. Hafði það
komið til orða l nefndinni, að leggja
toll á cigarettur eftir tölu en ekki vigt,
en nefndin var þó á þvl, að eðlilegra
mundi að leggja toll á þær eftir pundatölu, en hundraða, og þar að auki er
sá tollur á þeim, sem nefndin stingur
upp á, nokkuð hár, eða bér um bil ferfalt hærri en á reyktóbaki, og cigarettur eru i rauninni ekki annað en
gott reyktóbak, vafið innan i bréf.
Nefndinni er þetta reyndar ekki kappsmál, en hún hallast þó að þvi að tolla
cigarettur eftir pundatölu.
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Landihöfðingi: Eg hefi leyft mér
að gera dálitla breytt. við firumv., um
toll á cigarettum, því að mér finst
hann of lágur í samanburði við toll á
vindlum, þar sem hún vill hafa 1 kr.
toll á 1 pd. af cigarettum en 2 kr.
á 100 vindlum.
Eg held, að þegar
nefndin samdi þessa tillögu, hafi henni
ekki verið ljóst hvað fer i pundið af cigarettum, en eg get upplýst hana um,
að af meðal cigarettum er 100 hér um
bil 20 kvint eða 500 i pundinu, og yrði
þá eftir till. nefndarinnar ekki nema
20 aura tollur á hundraðinu af cigarettum, en það finst mér of litið i samanburði við toii á vindlum, enda eru
þeir sem reykja cigarettur, vanalega
menn, sem hafa efni á þvi að borga
nokkuð háan toli.
Þar sera 100 vindlar eru nál. 1 pd.
og tolluriun af þeira 2 kr., en að eins
1. kr. af pd. af cigarettunum, þá er
hlutfallið rangt, og því kom eg með
þessa brtili., en ekki af því, að raér
væri svo ant ura að hækka tollinn.
Þar sera korain er brtiil. um að
breyta orðinu cigarettur í vindlinga,
þá er slik þýðing bygð á misskilningi,
því cigarettur eru ekki undnar, heidur
stoppaðar eins og tóbak i pípu. Eg
álít þvi galla á frv. að taka upp i það
orð, sem ekki er rétt, i stað þess að
halda orði, sera allir nota i daglegu
tali, og það þvi freraur, sem ekki verður komist af án þess að setja pað orð
á milli sviga til skýringar.
Gttðjón Gttðtattgsson:
Sú litla athugasemd, sem eg viidi hafa gjört við
þetta frv., er nú orðin um seinan. Það
er eáns með þetta mál, og ýms önnur,
að timinn er of litill fyrir raann, tii
þess að yfirvega það nægilega. Eg
hefði máske helzt óskað að það væri
tekið út af dagakrá, en um það mun
ekki að tala. Þáð er að eins ákvæðið
um, að tóbaksbiöð, sera eftir yflrvalda-

762

ráðstöfun væru höfð til baðlyfja skyldu
vera tollfri, sem eg hefi dáiitið at athuga við. Áð vísu .þekki eg ekki þessi
blöð og veit þvi ekki hvort þau eru
betri eða verri sem baðlyf en annað
tóbak, en af þvi eg dreg það í efa, að
þau séu eins góð og t. d. raunntóbak
til þessar notkunar, þá hygg eg að
betra hefði verið, að undanskilja alt
tóbak tolli, sem eftir yflrvaldsráðstöfun væri notað sem baðlyf, þvi það er
min hreinasta sannfæring, að tóbaksbað sé það einasta og i alia staði það
áreiðanlegasta baðlyt sem vér getum
fengið, og að þingið ætti því að gjöra
sitt til þess, að landsmenn notuðu
það.
Eg býst við að fá það svar, að það
mundi leiða til undanbragða með tóbakstoilinn, ef leyft væri að flytja þannig fieiri tegundir tóbaks toiilausar, og
skal eg játa, að þetta er á gildum rökum, þrátt fyrir það þótt eftirlit eða
ráðstöfun yfirvalds væri höfð i skilorði,
en slikt getur einnig átt sér stað um
tóbaksblöðin, þvi mér þykir líklegt, að
þau séu ekki svo frábrugðin öðru tóbaki, að ekki megi nota þau i >tóbaksleysi« til að reykja eða í nefið, og þó
yfirvaldið útvegi þau sem baðlyf, getur
orðið ervitt fyrir það, að líta eftir
hverjum einstökum, sem kynni að
nota eitthvað at blöðunura á annan
hátt.
Miklu heppilegra hygg eg þvi, að
ekkert ákvæði hefði verið um það, að
flytja nokkurs konar tóbak toliaust inn
f iandið, heldur þannig lagað, að tollur fengist endurborgaður af hverju þvf
tóbaki, sem áreiðanlega hefði verið notað til baðlyfja, og hygg eg með þeirri
aðferð, að mun hægra væri fyrir yfirvaldið, að koma í veg fyrir tollsvik
af þessu ieiðandi, en með hinni aðferðinni. Ef t. d. sýslumaður stæði fýrir
útvegum á tóbaki til baðlyfja, heid eg
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að hann gæti fundið einfalt ráð til þess
að fara svo með tóbakið áður en hann
slepti því úr sínum böndum, að ekki
væri hætt við, að það yrði notað til
annars, Eg á við að gjöra tóbakið óætilegt, án þess þó að skemma það
sem baðlyf, t. d. með þvi að dífa því
niður i steinoliu. Þegar þannig væri
búið að ónýta tóbakið til alls nema sem
haðiyf, gæti yfirvaldið tafarlaust snúið
sér að þvi að fá toliinn endurborgaðann.
Eg veit ekki hvort þessar athugasemdir hafa nokkuð að þýða, þar eð
málið ekki verður tekið út af dagskrá,
en þetta er siðasta stig þess hér í deildinni, en þá er þó ekki óhugsandi að
háttv. efri deiid taki bendingar minar
til yfirvegunar.
J4n Jónsson (þm. A. Sk.): Viðvikjandi því, sem hæstv. landsh. sagði, að
ekki væri rétt að hafa orðið vindlingur yflr cigarettu, þá vil eg aðeins geta
þess, að það er myndað af vindill,
á sama hátt og t. d. bitlingur af biti
og þarf ekki endilega að tákna eitthvað undið, heldur eittbvað sem svipar til vindils að einhverju leyti. Annars er eg ekki sjálfur tóbaksmaður, og
þvi ekki vel heima i þessum efnum.
ATKVGR: Brtill. á þgskj. 178 sþ.
með 19 shlj. atkv.
Brtill. á þgskj. 173 samþ. með 13:3
atkv.
Frumvarpið með áorðnum breytingura
samþykt með 20 samhljóða atkvæðum
og afgreitt til forseta Ed.

Itæktunarsjóður íslands
FMJMVAKP til laga um stofuun »Ræktunarsjóðs< Islands (C. 130) 1. umr.
21. júlí.
Framsögumaður (Ólafur Brierny. Eins
Alþ.tið. B. 1899.
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og sjá má af frv., fer það fram á, að
tekin séu sérstök ákvæði um andvirði
seldra þjóðjarða, og er sú bugsun ekki
ný, þvi hún heflr áður komið fram hjá
nefnd, sem fjallað hefir um sölu þjóðjarða, að það væri ekki hygglegt, að
andvirði seldra þjóðjarða rynni i landssjóð og yrði þar að eyðslufé, og yflrskoðunarmenn landsreikninganna hafa
stungið upp á þvl, að sérstakur reikningur væri haldinn yfir andvirði seldra
þjóðjarða og vexti af því, en stjórnin
heflr haft á móti því, að stofna sérstakan sjóð af fé viðlagasjóðs, nema það
væri gjört í sérstöku augnamiði.
Aðalatriðið 1 frv. þessu er þó það, að
stofnaður sé ræktunarsjóður fyrir ísland, hitt er aukaatriði, hvaðan það fé
er tekið, sem notað yrði til þess. Ef
menn vilja gera sér grein fyrir því,
hvað mest ríður á að gera, til
þess að tryggja framtíð landsins,
þá blandast mér ekki hugur um, að
þó hugsa megi sér að koma megi upp
ýmsum nýtum stofnunum, þá geti þær
ekki komið að fullum notura ef undirstöðuna vantar, þá, að landið sjálft sé
ræktað. Það má hugsa sér, að sjávarútvegurinn vaxi stórum frá þvi sem
nú er, enda játa allir, að hannermeiri
auðsuppspretta út af fyrir sig, og fljótteknari arður af honum en af landhúnaði. Það má hugsa sér, að iðnaður
komi upp i landinu i stórum stýl, ef
alt hið raikla íossaafl væri notað, og
það getur í sjálfu sér sýnst glæsileg
hugmynd. En verði afleiðing þess sú
að atvinnukraftur lendi i höndum emstakra manna og að meginþorri þjóðarinnar verði vinnulýður, sem ætti
kjör sín undir náð vinnuveitendanna,
sem gætu skamtað þeim brauðið úr
hnefa, þá er það i mínum augum ekki
glæsileg framtiðarhugmynd. Hingað
til hefir íslenzkt bændalíf verið megin48 (25. sept.).
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þátturinn i islenzku þjóðlifi og i óslítanlegu sambandi við það, en eg get varla
hugsað mér, að það haldi áfram, ef
jarðræktin fer forgörðum. Grasræktin
er auðvitað aðalatriðið, en þó ekki eingöngu; þvi hvílik stoð væri það ekki
fyrir þann vinnulýð, er hefði aðal atvinnu
sina við að vera hásetar á skipum,
að
hafa ræktað land, að haía
garðrækt, sem þeir gætu látið skyldulið sitt vinna að, meðan þeir væru
sjálfir að heiman. Að því leyti kemur þetta frv. ekki aðeins til nota fyrir
landbúnaðinn, að því er grasrækt snertir, heldur ætti það einnig að hafa mikla
þýðingu fyrir garðræktina. Nú eru
jarðepli innflutt fyrir tugi þúsunda,
og þó er vist notað minna af þeim og
öðrum rótarávöxtum og kálmeti en
æskilegt væri, bæði til búdrýginda og
til heilnæmis í mataræði. En nú hagar svo til i mörgum sjávarsveitum, að
þar er jarðvegur góður til garðræktar,
svo þar mætti viða hafa góðan arð af
henni.
Menn tala um nú á tímum, að afurðir landbúnaðarins séu í mjög lágu
verði, og það tvent, sem reynandi sé
til að bæta úr þvi, og hækka verðið,
sé, að bæta vöruverkunina og vera
sér úti um sem beztan markað. Þetta
tvent er auðvitað mjög mikilsvert, en
einhlitt er það þó ekki. Það er svo
margt, sem hefir áhrif á vöruverðið
á heimsmarkaðinum, svo sem aðfiutningsbann, verndartollur o. fl , sem landið getur ekki neitt við ráðið. En það
getur gjört annað, það getur sparað útgjöldin raeð þvi að auka framleiðsluna
svo að minna þurfi að kaupa frá útlöndum og það getur lækkað kostnaðinn við framleiðsluna, en það er einmitt með aukinni ræktun, því að með
þvi má spara vinnukraftinn og fram-
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leiða meiri vöru með hlutfallslega minni
kostnaði.
Eg þykist ekki þurfa að fara lengra
út í þetta, þvi eg hygg að einmitt þessi
skoðun sé rikjandi ekki aðeins hjá
mönnum hér i þingsalnum, heldur einnig hjá öllum þeim, sem láta sér ant um
framtið landsins.
Eg skal geta þess viðvikjandi frumv.
að til þess að stofna hinn fyrirhugaða
ræktunarsjóð, er ætlast til, að varið sé
andvirði seldra þjóðjarða, er seldar
hafa verið frá því 1883 fram að þessum tima, og að fé þetta sé fengið búnaðarfélagi landsins til umsjónar. Andvirði seldra þjóðjarða á þessu timabili
nemur 144004 kr. 25 a. Þar af eru
greiddar í viðlagasjóð 83,104 kr. 50 a.
en leiguliðar þeir, er keypt hafa jarðirnar hafa gefið skuldabréf fyrir 60899
kr. 75 a., er þeir eiga enn ógreitt af andvirði jarðanna. Það fé, sem sjóðurinn
fengi umráð yfir eftir þessari uppástungu væri 1, veðskuldabréf einstakra
manna, sem áður eru nefnd og nema
rúmum 60 þús. kr. og 2, 83 þús.
kr. úr viðlagasjóði sem yrðu borguð
með veðskuldabréfum fyrir lánum þeim,
sem veitt eru sveitafélögum til jarðabóta, að svo miklu leyti, sem þau
hrökkva til, en afgangurinn með peningum.
Fjárupphæð sú, sem sjóður þessi hefði
til umráða, til útlána árlega, yrði fyrst
um sinu nál. 10000 kr. að meðaltali á
ári. Væri það vextir og afborganir af
þeim 60 þús. kr. af audvirði þjóðjarða,
er úti standa hjá kaupendum jarðanna
og svo af lánum, veittum til jarðabóta.
Næmi sú upphæð nál. 6000 kr. En þar
við bættust rúmar 20 þús. kr., er
greiddar væru úr viðlagasjóði fyrir
það, sem skuldabréf fyrir lánum til
jarðabóta nægðu ekki fyrir andvirði
seldra þjóðjarða, og ef þessura 20 þús.

757

Ræktnnarsjóður íslands.

758

kr. væri skift niður á 5 ár, gæti sjóð- anna er 144,000 kr., er seldar hafa
urinn lánað at þeim 4000 kr. að með- verið síðan 1883.
altali á ári í 5 ár. En svo byrjuðu
Eg vildi að eins taka þetta fram, i
afborganir að þeim tima liðnum, svo þeirri von, að landbúuaðarnefndin tæki
verja mætti þeim til lána á ný.
til greina, hvort ekki muni heppilegra,
Þó þetta sé ekki mikið fé gæti það að sjóðurinn sé undir stjórn landsstjórngert töluvert gagn, og eg vona að menn arinnar, en hún fari að ráðum búnaðjáti að stofnun þessa >ræktunarsjóðs< félags landsins með fjárveitingar þær,
sé spor stigið í rétta átt, sé frækorn, sem greiddar eru úr honum.
sem hljóti að festa rætur og bera áframsögumaður (Ólafur Briern): Eg
vöxt landinu til nota.
skal taka það tram viðvíkjandi ræðu
Valtýr Guðmundsson: Eg játa full- h. þm. Vestm. (V. G.), að það var hugkomlega, að mér lizt vel á hugsun þá, mynd landbúnaðarnefndarinnar, að í
sem kemur frara í frumv., og eg held sjálfu sér væri það ekki aðalatriðið,
eins og h. íramsm. (01. Br.), að það sé hver hefði stjórn sjóðsins á hendi, með
spor stigið í rétta átt.
En eg vildi því að sjóðurinn hlyti að hafa svo afkoma með eina athugasemd, til athug- markað verksvið, sem nákvæmlegar
unar fyrir nefnd þá, sem komið befir mun verða tekið fram i skipulagsskrá
með málið, að mér finst óviðkunnanlegt, hans og reglugjörð. En það vakti fyrað eigur landssjóös séu lagðar undir ir nefndinni, að allar framkvæmdir, er
vald annara en fandsstjórnarinnar, svo sjóðurinn mundi styðja með lánveitingsem hér er farið frara á, að búnaðar- um eða verðlaunum, stæðu i svo nánu
félagi landsins sé fengin stjórn rækt sambandi við verksvið búnaðarfélags
unarsjóðsins i hendur. Held eg því landsins, og að öll viðskifti við sjóðinn
heppilegra að ákveða, að sjóðurinn sé mundu verða óbrotnari og vafningaundir stjórn landsstjórnarinnar, en minni, ef stjórn hans væri í höndum
landsstjórnin fari eftir tillögum búnað- búnaðarfélagsins, heldur en i höndum
arfélagsins að því er útbýtingu lána og landsstjórnarinnar, enda engin hætta á
verðlauua snertir, og búnaðarfélagið sé þvi, að stjórn búnaðarfélagsins mundi
þannig ráðanautur landsstjórnariunar misbeita valdi sínu.
en það hafi ekki stjórn sjóðsins á hendi.
Að öðru leyti mun nefndin fúslega
En þótt eg geti verið með því, að taka þessa breyt.till. til ihugunar, og
safna verðinu fyrir þjóðjarðir þær í sömuleiðis aðrar bendingar, er hún
sérstakan sjóð, er seldar hafa verið á kynni að fá frá h. þingdm.
siðari árum, af því eg álit óviðkunnanATK.V.GR.: Málinu vísað til 2. urar.
legt, að selja eignir landsins, og hafa í e. hlj.
þær fyrir eyðslufé, þá vona eg, að hér
Ö n n u r u m r., (C. 130, 159) 24. júll.
eftir verði ekki farið langt i að selja
fasteignir landssjóðs, þvi verði nokkurra
Framsögumaður (Ólafur Briem): Eg
framfara auðið í landinu, þá hljóta jarð- skal geta þess, að nefndin getur að
ir að hækka i verði. En þó hætt verði mestu leyti fallizt á þær breyt.till., sem
við að selja jarðirnar er þegar kominn fram eru komnar á þgskj. 159. Hvað
álitlegur sjóður til að stofna >ræktun- hinni 1 viövíkur, við 2. gr. frumv., er
arsjóðinn< af, þar sem söluverð jarð- gengur út á það, að ræktunarsjóðurinn
48*
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verði stofnaður af audvirði þeirra jarða,
er seldar hafa verið frá árslokum 1883
til ársloka 1898, þá kemur húu alveg
heim við það, sem vakti íyrir nefndinni, og er þvl að eins til skýringar.
Þessi 15 ára tími er einmitt sá timi,
sem salan hefir farið fram á, þvl fyrstu
almennu þjóðjarðasölulögin eru frá 8.
nóvbr. 1883 en síöustu lögin frá 13.
desbr. 1895, og heimildin til sölunnar
samkvæmt þeira er fallin úr gildi 31.
desbr. 1898.
Viðvikjandi hinni 2. breyt.till. við 3.
gr. frumv. um að stofnfé sjóðsins megi
aldrei skerða, þá má segja nokkuð
svipað um hana, að hún er til skýringar. þvf það var svo langt frá, að
það væri meining nefndarinnar, að
stofnféð yrði skert, að hún hafði miklu
fremur álitið það sjálfsagt, að nokkur
hluti vaxtanna að minsta kosti yrði ávalt lagður við höfuðstólinn.
Þá er 3. breyt.till., við 4. gr. frumv.,
aðallega efnisbreyting, og lýtur að þvl,
að landsstjórnin hafi á hendi stjórn
sjóðsins I stað þess að eftir frumv. átti
sjóðurinn að vera undir stjórn Búnaðarfélags íslands. Að vísu hafði nefndin athugað þetta, og álitið sjóðinn bezt
kominn undir stjórn búnaðarfélagsins,
með því tilgangur hans stæði I svo
nánu 8ambandi við ætlunarverk félagsins, en samt sem áður getur nefndin
vel fallist á breyt.till., með tilliti til
þess, að samkvæmt henni á búnaðarfélagið að vera I ráðum með samningu
á skipulagsskrá sjóðsins og reglugjörð,
er innihaldi öll hin nánari ákvæði honum viðvikjandi. Nefndin játar einnig
að frá sjónarmiði landssjóðsins sé eðlilegra, að hann staudi undir landsstjórninni, eins og breyt.till. fer fram á.
Að endingu skal eg geta þess, að þvl
er snertir lánveitingar til jarðabóta og
annara framkvæmda, er að jarðrækt
lúta, að fyrir nefndinni vakti ekki að
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eins ræktun á jörðum i eiginlegum
skilningi heldur einnig á smáblettum,
er teknir væru til túnræktunar, matjurtagörðura, o. s. frv. Jafnframt vaktí
það og fyrir henni, að lánin veittust
eigi einungis fyrir verkið sjálft, heldur
einnig til áhalda, einkum stærri áhalda.
Annars vona eg að frumv. þetta sæti
hinum sömu góðu undirtektum og áður,
og skal því ekki orðlengja um þetta
mál meira.
Valtjjr Guðmundsson: Það er reyndar óþarfi fyrir mig að taka til máls, úr
því h. nefnd hefir tekið svo vel undir
þessa breyt.till., sera eg og nokkrir
aðrir hafa komið með.
Þar sem I
breyt.till. er miðað við andvirði seldra
þjóðjarða á ákveðnu tfmabili, þá er það
fremur sett til skýringar, til þess að
fyrirbyggja þann skilning, að andvirði
þeirra þjóðjarða, er síðar kynnu að
verða seldar, ætti lfka að renna 1 sjóðinn. Það er auðvitað, að þó að þessi
ræktunarsjóður standi undir umsjón
landsstjórnarinnar, þá má álita sem
sjálfsagt, að hún muni I meðferð á fé
hans hér um bil eingöngu fara eftir
tillögum frá búnaðarfélagi Islands. Eg
fyrir mitt leyti álit það óviðkunnanlegt
að fieygja út þvf nær 150,000 kr. af fé
landssjóðs, án þess að landsstjórnin hafi
eftirlit með, hvernig þeim er varið.
Þetta er það sem aðallega hefir vakað
fyrir þeim mönnum, sem komu fram
með breyt.till.
Guðjðn Guðlaugsson: Eg er einn úr
búnaðarnefndinni, og þvl vil eg ekki
gjöra ágreining um breytingu þá, sem
h. þm. Vestm. (V. G.) flytur við 4. gr.
frumv., en nauðsynlega álit eg hana
ekki. Þetta sem stendur I I. gr., að af
andvirði þjóðjarða skuli sjóð stofna, þá
er það að eins hljómur, sem gjörir máfið
eðlilegra I eyrum þeirra, sem ekki hugsa
um eðli þess. Andvirði þjóðjarða, sem
þegar er runnið inn I landssjóðinn, er

761

Ræktunarsjóður tslands.

ekki lengur til sem slfkt, það er að
eitre fé viðlagasjóðs og ekkert annað,
og þar sem þessi sjóðsstofnnn nær ekki
einnig til óseldra þjóðjarða — sem eg
álít líka að hefði verið mjög varhngavert — þá er efni frumv. ekkert annað en það, að þingið veitir Búnaðarfélagi íslands c. 140 þús. kr. með fðstum og einskorðuðum skiimálum, og einmitt fyrir þá einskorðuðu skilmála frá
þingsins hálfu, að féð skuli alls ekki
verjast nema til lána en ekki eyðast,
þá álft eg fjarri þvi, að þingið fari neitt
út fyrir sfna siðferðislegu heimild, þó
það veiti fé þetta, án þess að landsstjórnin hafi í framtfðinni öll ráðin
sjóðnum viðkomandi.
Eg hygg, að f flestum tilfellum ætti
stjórn búnaðarfélagsins að vera öllu
betur til þess fallin, að hafa hönd yflr
sjóði þessum en landsstjórnin, og að
það sé heppilegast að búnaðarfélagið
losi landsstjórn og þing við sem flest
landbúnaðinum viðvíkjandi, en breyt.till. ákveður búnaðarfélaginu ekkert
annað, en að það taki þátt í samningu
skipulagsskrárinnar, og það er einungis
af þvi eg vona, að stjórn búnaðarfélagsins reyni þá um leið að ná sér i
einhver veruleg ráð yfir sjóðnuro, að
eg ekki greiði atkvæði móti þessari
breytíngu.
Eg get sem sagt alls ekki fallist á
að þessi breyt.till. sé nauðsynleg.
ATKV.GR.: 1. gr. frumv. samþ. með
19 atkv.
Breyt.till. við 2. gr. sþ. með 18 atkv.
2. gr. samþ. með 19 atkv.
Breyt.till. við 3. gr. sþ. með 20 atkv.
3. gr. samþ. með 20 atkv.
Breyt.till. við 4. gr. sþ. raeð 17 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 20 atkv.
Þriðja umr., (C. 185} 26. júlí.
ATKV.GK.: Frumv. var samþ. með
18 atkv. og málinu slðan vfsað til Ed.
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E i n u m r., (C. 355; 388) 14. ágúst.
Framsögumaður (ölafur Briem): Eins
og sést á framhaldsnefndarálitmu á
þgskj. 388 heflr Ed. að eins gert 2
breytlngar á frumv. Hvað fyrri breytingunni viðvíkur, að einnig skuli renna
i sjóðinn andvirði þeirra jarða, semhér
eftir verða seldar, þá skal þess getið,
að till. i þessa átt kom fram i landbúnaðarnefndinni, þegar hún hafði frv.
þetta til meðferðar, og þó nefndin sæi
ekki ástæðu til að taka bana upp, er
sfður en svo, að nefhdiu vilji setja sig
á móti þessu ákvæði. En svo er þess
að gæta, að ef þingið heldur áfram
þeirri stefnu, sem nú virðist vera að
ryðja sér til rúms, að hætta að selja
þjóðjarðir, þá heflr þetta atriði Ktla
þýðingu. Hin breytingin, sem er f því
fólgin, að slept er ákvæðinu um að
skipulagsskrá og reglngjörð sjóðsins
skuli sarain eftir tillögum búnaðarfélags
íslands, en aftur á móti skuli leita álits búnaðarfélagsins viðvfkjandi lánveitingum og verðlaunaveitingum, virðist nefndinni ekki svo yfirgripsmikil
efnisbreyting, að hún sjái ástæðu til nð
gera þetta að kappsmáli.
Nefhdin
íeggur þess vegna til að frumv. sé
samþ. óbreytt, eins og það liggur fyrir.
ATK.V GR. Frumv. samþ. f heild
sinni með 19 samhlj. atkv. og afgreitt
til landsh., xem lög frd alþingi.

Ú tflutningsgjald
af hvalafurðum.
FRUMVAP til laga um útflutningsgjald
at hvalafurðum (C. 134); 1. umr. 21.
júli.
Flutningsmaður (Þðrður Ihoroddsen):
Eftir bendingu frá nefndinni í hvalaveiðamálinu, kemur tollmálanefndin
með frumv. þetta, og er það gert i
trenns konar tiígangí: l, tíl þess að út-
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vega landssjóði tekjuauka, og 2, til þess
að iþyngja dálítið hvalveiðamönnum
hér við land. Nefndin verður að álita,
að landssjóður þurfi á peningum að
halda, þó ekki sé nú, þá þegar fram
líða stundir, þótt sumir menn væru á
öðru máli hér i gær.
Einnig verður
nefndin að vera þeirrar skoðunar, að
gjald það, sem á þessum hvalveiðaraönnum hvilir nú til almennra þarfa,
sé eftir arðinum, sem þessi atvinna hefír í för með sér, alt of litið, I samanburði við það gjald, sera aðrir atvinnurekendur hér á landi verða að inna af
hendi.
Eg ætla ekki að tala fleiri orð að
svo komnu, en vona, að h. deild lofi
þessu máii að ganga umræðulítið til 2.
Umr.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
með 16. samhlj. atkv.
Önnurumr.
(C. 134, 174); 24.
júli.
Framsögumaður (Þórður 1 horoddxeri}:
Það komu engar mótbárur gegn máli
þessu við 1. umr., og siðan hafa ekki
heldur komið neinar breyt.till., er snerta
efni þess, svo eg vona, að það muni
ekki mæta mikilli mótspyrnu nú.
Eg tók það fram við 1. umræðu, að
full ástæða virtist til aö leggja þyngra
gjald á hvalafurðir en nú er, þar sem
hvalveiðamenn greiða að eins mjög lít
inn toll í landssjóð af afurðum atvinnu
sinnar, eina 30aura í toll af lýsistunnunni, og 1 kr. af hverjum 100 pundum
af hvalskiði, en hinar hvalafurðirnar
eru með öllu ótollaðar.
Það kemur greinilega í ljós, að lágir
tollar hvila á hvalveiðamönnunum, þegar þess er gætt, i fyrsta iagi, að þeir
engan skatt greiða til landssjóðs af atvinnu sinni, og i öðru lagi, þegar borið
er saman hve mikið þeir fiytja út úr
Jahdinu, áð tiltölu. við alt vörumagn
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það, sem út er flutt, svo og hve hár
tollur nú greiðist af hvalafurðum alls,
i samanburði við það, sem greitt er af
útfluttum fiski og lýsi. Eftir verzlunarskýrslunum 1897 voru fluttar út vörur
fyrir ails rúmar 6 milljónir króna; af
þvi voru hvalafurðir fyrir hér um bil
1'/» miijón króna eða nálægt fjórði hluti
af öllum útfluttu vörunum. Aðrar tollskyldar vörur, sem er fiskur og lýsi,
hafa verið útfluttar fyrir 2>/» railjón
króna.
Þegar á þetta er litið og jafnframt á
hitt, að útflutningsgjald á flski og lýsi
nemur um 35 þúsund kr. á ári, og þar
af er tollur á hvalafurðum um 16 þús.,
en hitt á fiski og lýsi öðru en hvailýsi,
þá sýnist ekki óeðiilegt, þótt útflutningsgjaldið á hvalafurðunum hækki
nokkuð, og eg vona, að nefndinni hafi
tekist, að gjöra hækkunina nokkurn
veginn sanngjarna, þegar á alt er iitið,
og gjaldið á hinum einstöku tegundum
hvalafurðanna hlutfallslega rétt.
Hvað tekjuauki landssjóðs mundi
verða mikill með þessu aðflutningsgjaidi,
er ekki gott að segja með vissu. En
ef teknar eru hvalafurðir þær, sem út
hafa verið fluttar 1897, þá mundi hækkunin verða rúmar 40 þúsund krónur.—
Af hvallýsi hafa sem sé það ár verið
útfluttar 47082 tnr., og með 1 kr. útflutningsgjaldi gjörir það 47082 X 70 =
32957,40 kr. tollhækkun. — Af hvalskiðum hafa verið útflutt 277900 pund,
sem með 2 kr. tolli gjörir 2779 króna
tollbækkun.
Af hvalbeinamjöli hafa
verið útflutt 715800 puud, sem gjörir
1073,70 kr. tollhækkun; af hvalkjötsmjöli 681800 pund, sem gjörir 1704,50
króna tollhækkun. Guano mundi hafa
gefíð rúmar 4 þúsund krónur i toli, og
bein 3>/í hndr. kr.
Eg gat þess áðan, að eg vonaðist
eítir, að tollurinn á hinum einstaklegu
hvalafurðum mundi hluttallslega réttur
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eftir söluverði þeirra, og skal eg gjöra
nokkuð gleggri grein fyrir þvi.
Eftir
verzlunarskýrslunum 1897 seldist hvallýsistunnan á hér um bil 22 krónur að
meðaltali. 100 pund af hvalskíði seldist mismunandi, lægst 33 kr., og hæzt
54 kr., og verður meðaltal um 44 kr.;
hver 100 pund af hvalkjötsmjöli á 4—
5 kr., og hver 100 pund af hvalguano
á 2—3 kr., og af hvalbeinum á 1 kr.
Ef því miðað er við þetta verð, held
eg að nefndin hafi farið nokkuð nærri
lagi með tollinri.
Hér er komin fram breyt.till. um að
i staðinn fyrir »hvalkjötsmjöl« komi:
»þvestismjöl«, og fyrir »hvalguano«
•verksmiðjuáburður
af hvölum*. —
Nefndin hélt sömu nöfnunum i frumvarpi sínu, sem stóðu i verzlunarskýrslunum, og eg sé enga ástæðu til að
breyta þeim. I sjálfu sér má standa
nokkurn veginn á sama hver nöfn eru
brúkuð, og frá því sjónarmiði er lítil
ástæða til rð'mæla á rróti þessum
breytingartillögum. En nöfnin verða
þá að vera rétt, og mega ekki geta
valdið misskilningi; en hér er alt öðru
raáli að gegna. Eg tel það miður heppi
legt, að kalla hvalguano »verksmiðjuáburð af hvölum«, af þvf að það virðíst liggja beinast við að ætla, að átt sé
við áburð af hvölum, sem borinn sé á
verksmiðjur; en það er þó sjálfsagt
ekki meiningin. Þvestismjöl er heldur
ekki alls kostar rétt, þar sem »þvesti«
er annað en »hvalkjöt«.
'Valtýr Guðmundsson: Eg skal leyfa
mér að vekja athygli háttv. deildar á
því, að frumv. þetta getur haft töluverða þýðingu, og jafnvel þær afieiðingar, sem háttv. deild ef til vill rennir
ekki grun i nú. Það getur orðið beinllnis til þess að spilla fyrir því, að vér
fáum bráðlega ritsima til íslands. —
Mér er kunnugt um það, að leitað hefir
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verið til stjórnarinnar i Nóregi um að
styrkja sæsimalagning til íslands, og
að hún hefir tekið vel i málið, svo að
þaðan má vænta all-riflegs fjárframlags.
En þó hefir norska stjórnin gjört ráð
fyrir, að setja það skilyrði fyrir fjárframlaginu, að þeim Norðmönnum, sem
nú reka atvinnu á íslandi, sé ekki iþyngt með nýjum álögum.
Það er tilgangur stjórnarinnar norsku,
að styrkja sambandið milli Noregs og
íslands, og ættum vér sízt að hindrá
það. Þetta er mér kunnugt, og mér er
það lika kunnugt, að tollhækkun sú,
sem hér er farið fram á, mundi mjög
spilla fyrir ritsimamálinu í Noregi.
Eg held að hér sé ekki um svo áriðandi tekjuspursmál fyrir landssjóð að
ræða, að harla varúðarvert sé fyrir
alla, sem styðja vilja að ritsimalagningu
hingað til lands, að greiðá atkvæði með
frumv. þessu.
Hitt er annað mál, að eftir gildandi
lögum mun vera hægt að láta þá Norðmenn, sem bér stunda hvalveiðar, gjalda
meira í landssjóð,
en þeir gjöra
nú; að minsta kosti mun sú vera skoðun islenzku stjórnarinnar i Kaupmannahöfn.
Skúli Thoroddsen:
Eg var fyrst í
nokkrum vafa um, hvort eg ætti ekki
að koma með breyt.till. og reyna þannig að lappa upp á frumv. þetta, en eg
hætti við það, þvi að eg var þeirrar
skoðunar, að tollhækkunarlög á hvaJafurðum ættu alls ekki að fá framgáng
á þessu þingi,
H. framsögúm. (Þ.Th.) tók það fram,
að tilgangur frumv. væri tvenns konar,
annar væri sá, að útvega landssjóði
nýjar tekjur, og hinn sá, að íþyngja
hvalveiðamönnunum.
Hvað fyrra atriðið snertir, kom það fram í ræðu h.
þingm. GL-K. (Þ. Th.), aö tekju-aukinn
fyrir landssjóð verður þó tiltölulega lít-
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ill, þegar irnftað er við tekju-upphæð
landæjóðs yfir höfuð, en eigi að síður
getur binn aukni tollur þó oiðið mjög
tilfinBanlegur fvrir þá, sem hann eiga
að borga.
En bvað hina ástæðuna snertir, þá
þykir mér það næsta leitt, að það skuli
hevrast bér á þinginu, að menn viiji
iþyngja einstökum atvinnurekendum
iandsins; og ekki hvað sízt finst mér
það óviðfeldið, að koma fram með frv.
þetta nú, eftir að nefndin i hvalveiðamálinu hefir lýst því yfir, að hún h&fi
ekki vit a þvf, hvort hvalveiðar hafi
skaðleg áhrif á fiskiveiðar eða ekki,
og fer þvi fram á, að stjórnin láti rannsaka málið. í öllu falli held eg þvi
aö það væri réttara, að biða með að
iþyngja hvalveiðaraönnum, þangað til
þingið veit nokkuru gleggrí deiii á málinu, en það veit nú.
H. þm. Ve8tm. (V. G.) benti réttilega
á eitt atriði, sem samþykt frumv. þessa
gæti haft óheppUeg ábrif á, og það er
ritsiroamálið. — En mál þetta er langt
frá þvi að vera eina málið, sem frumv.
þetta gæti haft næsta óheppiieg áhrif
á.
Eins og vér vitum hafa Norðmenn
lagt toll á innflutt saltkjöt, og er það
landbændum vorum eigi lítið óhagræði.
Nú ættum vér einmitt að nota hvalveiðaroálið til þess að fá linun á þessum innflutningstolli, eða til þess að tá
hann sfnuminn með öilu.
En föruro
vér þá leið, sera frumv. þetta þræðir,
að íþyngja Norðmönnum þeim, er hér
reka atvinnu, þá fæ eg ekki betur séð,
en að vér gerum vort til þess að espa
þúag Norðmanna til þess að ganga enn
lengra á þessari tollbtaut, i stað þess
að veita oss fvilnun.
Mér er og kuonugt um það, að stórþing Norðiaanna heflr lagt fram fé, til
að stuðla að reglulegu gufaskipasambandi milli Noregs og Austfjarða, og eg
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befl skrifast á við Norðmann, sem hefir
skýrt mér frá þvi, að Norðmenn mundu
jafnvel vilja auka það íjárframlag, og
koraa samgöngum milli landanna i
betra horf, og mundi þad vera rajög
æskilegt fyrir báðar þjóðirnar, og ekki
hvað sízt fyrir oss Islendinga.
Vér ættum þvi ekki með frumvarpi
þessu að fara að gera leik til þess, að
hrinda þessu máli attur á bak, en að
því stefnir þó frurov. það, sem nú er
um að ræða.
Háttv. tramsögum. (Þ. Th.) tók það
fram, að útfiutningur hvalafurða hefði
1897 numið nálægt l1/* miljón króna.
Þetta mun og rétt vera.
En menn
mega ekki einblína um of á brúttótekjurnar, þvi »ð hvalaveiðar eru fjarska
dýr atvinnugrein. Það er ekki lítið,
sem þarf að leggja í kostnaðinn við
hvalaveiðareksturinn. Eg skal að eins
benda á allar þær bvggingar á landi,
sem hvalveiðamennirair hafa reist, ctg
guanóverksmiðjur og annað. Auk þess
hefir hvert hvaíveiðafélag 4—5 hvalveiðaháta eða fleiri, og eitt eða tvö
gufuskip til að draga heim hvalina,
sem þeir sækja oft norður að Grimsey,
og jafnvel enn lengra.
Þar að auki
haía þeir fjölda fólks i vinnu bæði á
skipunum og I landi. Það þarf þvi ekki
annað, en að renna huganum til þessa,
til að sjá, hvað brúttó-tekjurnar eru
óáreiðanlegur mælikvarði fyrir arðinum
af hvalveiðunum; enda hefir reynslan
sýnt, að sum hvalveáðafélögin hafa mörg
árin baft skaða, en ekki ábata á hvalveiðunum. Það er að eins einn maður,
EUefsen á Önundarfirði, sem jafnaðarlega hefir haft all-góðan hagnað af þeim,
en hann er líka viðurkendur sérstakur
dugnaðar- og framkvæmdamaður.
Aítur á móti hefir hvalveiðafélagið á
Dýrafirði sum árin beðið skaða af veiðunum, og svo er nm fleiri.
Eg

verð og að

taka

undir

með h.
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þm. Vestm. (V. G.) um það, að landsstjórninni mundi geta verið í lófa lagið
að láta bvalveiðamennina borga nokkuru meir i landssjóð en gjört hefir
verið; reglan hefir sem sé hingað til
verið sú, að skoða hvalveiðarnar sem
fiskiveiðar, og þvi haia bvalveiðamenn
aldrei verið Játnir greiða atvinnuskatt
af hvaiveiðunum; eu þennan skilning
fiskiveiðalöggjafarinnar verð eg að telja
mjög hæpinn, og vona þvi, að umræður þær, sem um þetta hafa orðið, verði
til þess, að landsstjórnin taki þetta til
athugunar.
Loks skal eg geta þess, að mér finst
tollhækkunin svo gífurleg, að eg hlýt
að lita svo á, sem hún myndi í reyndinni verða hið sama, sem að reka hvalveiðamennina burtu, íyrirmuna þeim
að reka héðan af hvalveiðar. — Það
befði sannarlega minna mátt gagn gjöra
en að tvöfalda tollinn á hvalskiðum og
meira en þrefalda hann á hvallýsi, og
leggja auk þess nýjan toll á hvalkjötsmjöl, bvalguano, hvalbein og hvalbeinamjöL
Yfir höíuð er tollur þessi allur svo
hár i hluttalli við verðið á vörutegundunum, að hann hlýtur að verða næsta
tilfinnanlegur fyrir gjaldendurna.
At ástæðum þeim, sem eg hefi tilgreint, hlýt eg því að greiða atkvæði
móti frumv., og eg vona, að háttv. deild
hugsi sig vandlega um, áður en hún
ijær fylgi sitt frumv., sem getur hatt
jafn óheppilegar afleiðingar sem þetta.
Klemens Jónsson: Mig furðaði sízt
á þvi, þótt h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) væri
máli þessu mótfalllinn, en hitt furðaði
mig meira, að h. þm. Vestm. (V. G.)
skyldi risa öndverður gegn þvi, at ástæðum þeira, er hann bar fram.
Það er rétt, eins og tekið befir verið
fram, að það eru tvær ástæður fyrir
þvi að frv. þetta hefir komið fram, eða
Alþ.tíð. 6.1689.
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þó öllu heldur þrjár. Fyrsta ástæðan
er sú, að nauðsynlegt er að bæta á
einhvern hátt úr tekjuhalla þeira, sem
fyrirsjáanlegt er að landssjóður muni
verða fyrir á næsta fjárhagstímabili.
Það hefir að vísu verið sagt, að það
væru getgátur tómar um þennan tekjuhalla. En mér finst þær getgátur æði
líklegar til að rætast, þar sem þegar
hefir verið samþykt í h. Ed. frumv.,
sem sjálfsagt mun rýra að stórum mun
vínfangatollinn, frumv., sem öll líkindi
eru til að einnig verði samþykt hér f
deildinni í einhverri mynd. Eg vil að
vísu ekki íara að vekja að nýju langar
umræður um þetta atriði, en tek það
að eins skýrt fram, að það er min
sannfæring að vínfangatollurinn hljóti
að minka, ef frv. um leyfi til að selja
og veita áfenga drykki verður að lögum. Það hefir verið sagt, að gjald það,
sem kaupraenn yrða að borga fyrir
leyfisbréfin, mundi fullkomlega nema
því, sem vínfangatollurinn lækkaði. 1897
voru
191 verzlanir hér á landi;
við skulum nú setja svo, að vínfangatollurinn lækkaði um helming, þá þyrfti
nálægt 120 af verzlunum þessum að
kaupa vínsöluleyfið til þess að vinna
upp tolllækkunina, en eg þykist mega
fullyrða, að svo margar þeirra mundu
ekki gera það.
Einn h. þm. hefir
kastað því fram, að hér i Reykjavik
mundi vinfangasalan ekki minka að
að mun, þvi að kaupmenn mundu
mynda hring, og koma upp sameiginlegri vínsölubúð, og þá þyrfti verðhækkunin á vininu ekki að verða meiri
eu 6°/«o. Eg hefi nú ekki trú á að
þetta muni verða.
Eg þekki það, að
kaupmenn eru fijótir að tala um félagsskap og fúsir að mynda hann i orði
kveðnu, en það verður oftast minna
úr honum þegar á á að herða, og eg
býst við að svipað fari með þessi ráð49 (25. sept.).
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gjörðu kaupmannasamtök og svo mörg
önnur samtök þeirra. Eg sé því ekki
annað, en að það sé á fullum rökum
bygt, að þörf sé á að útvega landssjóði
uýjar tekjur.
í öðru lagi sé eg ekki betur, en að
það sé ósamkvæmni i því, að tolla sumar hvalafurðir en sumar ekki.
Með
lögum frá 13. aprfl 1894 um viðauka
og breyting á lögum 4. nóv. 1881 var
meiningin að taka skyldi toll af öllum
útfluttum hvalafurðum, eins og tekinn er
tollur af útfluttum fiskafurðum, en þá
var ekki orðið mjög títt að flytja út
hvalmjöl og hvalguano, og fyrir það
mun það hafa sloppið undan tollinum.
Eg sé þvi ekki betur, en áð þeir sem
eru á móti hækkun á tollinum á hvallýsi og hvalskíði, hljóti þó að verða
með því, að tollur sé lagður á hinar
aðrar hvalafurðir, af þvi að sá tollur
er í fylsta samræmi við útflutningstollinn af fiski ng fískafurðum.
Þá hefir nú I þriðja lagi það vakað
fyrir nefndinni, að rétt væri að leggja
þyngri gjöld á hvalveiðamennina en
hingað til, hvort sem menn nú vilja
kalla það að íþyngja þeim, eða hvað.
H. flutningsm. (Þ. Th.) heflr bent á, að
hvalafurðir séu fluttar út fyrir l1/*
miljón kr. á ári, vitaskuld er þar um
brúttótekjur að ræða, og hvalaveiðarnar hafa mikinn kostnað i för með
sér, en það held eg sé þó erfltt að mótmæia þvi, að þeir borgi ekki i laudssjóð að tiltölu við arðinn af veiðinni.
Árið 1897 borguðu þeir i ísaf.s.eftir verzlunarskýrslunum að dæma, toll af hvalafurðum einar 15,000 kr., því þar sem þvi
hefir verið haldið fram, að þeir borguðu þaðan i landssjóð 24 þúsund kr.
þá er þar i talið með innflutningsgjald
at vinföngum, tóbaki, katfi og sykri,
sem þeir hafa flutt inn handa sér og
mönnum sinum, og hafa orðið að borga
toll af, jafnt og aðrir landsmenn.
Ef

775

sá tollur, sem nú er farið fram á, reynist þrefalt hærri en tollurinn 1897, þá
yrði,
ef aflinn er sá sami, útflutningstollur af hvalafurðum um 45
þúsund kr. Þar sem ekki er um meiri
hækkun að ræða en þetta, einar 30
þús. kr., á atvinnugrein sem nemur l1/*
milijón kr., þá sýnist mér ekki geta
verið um mikla iþyngingu að ræða, og
eg skil ekki i, hvernig h. þm. Vestm.
(V. G.) gat komið til hugar að bera
það fram, að tollhækkun þessi mundi
verða til þess að spilla fyrir ritsimalagning til Islands. Eg hefi einmitt átt
tal um málið við hvalveiðamenn, og
þeir hafa sagt mér það, að ef algert
bann væri lagt fyrir hvalaveiðar við
Island, þá mundi stjórnin í Noregi láta
málið til sin taka, hinu búast þeir jafnvel við, og muuu í raun og veru ekki
hafa mikið á móti, þótt tollur verði
dálítið aukinn á hvalafurðum þeirra;
hitt er annað mál, að þeir munu að
sjálfsögðu heldur vilja vera lausir við
tollinn en gjalda hann, og því er ekki
nema eðlilegt, þótt einhverju í þá átt,
sem h. þm. Vestm. (V. G.) nefndi, kunni
að vera slegið fram við auðtrúa menn,
sem eftir Öllu hlaupa og láta ginna
sig til alls.
En hitt fínst mér engri
átt ná, að stjórnin í Noregi mundi
telja þegnum sinum svo íþyngt með
tollhækkuninni, að hún þurfi að láta
hefndir koma niður á Islendingum fyrir það, og því ólíklegra er að hún
gjöri það, sem hér er um menn að
ræða, sem sýnd heflr verið stórkostleg
tilhliðrunarserai af hálfu íslendinga,
þar sem séð hefir verið i gegn um
flngur við þá, þótt þeir hafi rekið hér
atvinnu, sem mundi reynast ólögleg,
ef strangt væri farið í sakirnar.
Hér getur alls eigi verið um það að
ræða, að espa Norðmenn upp á móti
sér, og eg veit með vissu, að hvalveiðamennirnir búast sjálfir við, að tollur
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muni verða hækkaður af hvalafurðum,
og eg veit einnig, að þeim flnst það
langtfrá nein frágangssök.
Háttv. þm. Vestm. (V. G.) gaf i skin,
að það væri meining islenzku stjórnarinnar i Kaupmannahöfn, að islenzkum
lögum væri ekki beitt á réttan hátt
gagnvart hvalveiðamönnunum norsku,
og h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) drap á, að
eftir sinni skoðun ættu þeir að gjalda
tekjuskatt af atvinnu. Eg efast nú
reyndar mjög um að þetta siðasta sé
rétt skoðað, þar sem hér er um að
ræða arð af sjávargagni, en auðvitað
er það lagaskýringarspursmál, sem
dómstólarnir ættu að skera úr; og hafí
íslenzka stjórnin í Kaupmannahöín þá
skoðun, að það sé þessum lögum, sem
ekki sé beitt á réttan hátt gagnvart
hvalveiðamönnunum, þá er harla undarlegt að hún skuli ekki hafa hlutast
til um málið, og fengið þvi kipt i lag.
Aunars mundi það ekki hafa mikla
þýðingu, þótt hvalvelðamennirnir ættu
að fara að gjalda tekjuskatt af atvinnu.
H. þm. ísf. (Sk. Th.) veit það vel, að
að þegar kaupmenn eiga að tara
að gefa upp afgangstekjur af atvinnu sinni hér, þá vilja þær venjulega ekki reynast miklar, og sama
mundi verða hér ofan á, að landssjóð
mundi ekki muna það miklu, þótt hann
fengi tekjuskatt af 1000—2000 kr. frá
hverri hvalastöðinnni fyrir sig, það
yrðu ekki mörg hundruð kr. alls. Þetta
byggi eg á eigin reynslu um það,
hvernig kaupmenn og atvinnurekendur
gefa upp atvinnutekjur sinar, þegar
þeir á annað borð gera það, sem þeir
ekki eru skyldir til.
Eg játa það, að það getur verið á
litamál um það, hvort tollurinn sé settur of hár eða ekki, og h. 2. þm. ísf. (Sk.
Th.) er innan handar að koma með
brtill. til 3. umr. um að hann sé lækk-
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aður; eg er sannfærður um að tollmálanefhdin mun ihuga hana vandlega
og taka hana til greina, ef benni finst
hún geta það Eg skal ekki orðlengja
þetta rneira, en það segi eg, að þar
sem altaf er verið að klifa á því, að
hér sé farið fram á að íþyngja einstökum mönnum, þá má eins vel snúa þvi
við, og segja að hér séu einstakir menn
að leitast við að íþyngja almenningi,
með því að vera að berjast fýrir hagsmunum einstakra manna og einstakra
hreppa.
Pétur Jónssow. Það hafa tveir af
hinum h. nefndarmönnum talað i þessu
máli, svo eg hefi litlu við að bæta. En
það eru þó atriði, sem mér flnnast ekki
nægilega athuguð enn sem komið er.
Mönnum stendur hér viða stuggur af
hvalaveiðum, og eru hræddir um, að
uppræting hvalanna verði til mikils ógagns fyrir fiskigöngur, og þar af leiðandi annan aðalatvinnuveg landsins.
Það er nú auðvitað satt, að visindalegar sannanir eru eigi fengnar fyrir þessari skoðun; en þær eru heldur eigi
fengnar fyrir hinu gagnstæða. Á meðan svo stendur, sýnist engin óhæfa,
að tefja ögn fyrir eyðingu hvala við
strendur landsins. Enn fremur getur
hver maður séð, að hvalrekar hafa frá
landnámstið og framá þennan dag verið tekjugr. fyrir landið og landsmenn.
Ef nú hvölunum er eytt mestmegnis
eða alveg, er þessi tekjugrein horfin
og kemur ekki fljótt aftur, þvi það
mun alkunnugt, að timgun hvala fer
ákafiega hægt. Af þessum sökum álft
eg sanngjarnt og rétt að leggja gjöld
og hindranir á hvaladráp við strendur
landsins.
Sú eina trygging fyrir því,
að hvölum verði eigi eytt með öllu er
sú, að það borgar sig ekki veiðin, þegað fækkunin hefir orðið rajög mikil, og
hækki kostnaðurinn, verður þeim mun
49*
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meira eftir af hvölunum ódrepið. Útflutningsgjald þetta er því nokkurs
konar öryggispípa, til þess £.ð eyðing
hvala verði nær hófi. Og það er ótrúlegt, að Norðmenn fari að rfsa upp á
endann út af þvf.
Guðlaugur Guðmundsson: Það er að
eins stutt athugasemd, sem eg vildi
gjöra viðvíkjandi einni hlið þessa máls.
Ég álft það álveg rétt, að leggja hér
toll á, en að einsætti hann þá eftir minni
hyggju að vera meiri en hér er gert
ráð fyrir. Hann ætti, sem sagt, að vera
nokkurs konar svar gegn þeira tolli,
sem Norðmenn hafa lagt á aðflutt saltkjöt. Norðmenn hafa hér upptökin og
eg áliti meira að segja rétt, að leggja
toli á norskt timbur, til þess að þeim
verði það tilflnnanlegt í einhverri þarlendri atvinnugrein, að þeir hafa tollað
islenzkt saltkjöt. Þessi tollur yrði auðvitað ekki mikill eða nauðsynlegur
tekjuauki fyrir okkur, en mér finst
þetta að eins rétt svar gegn saltkjötstolli Norðmanna. Eg vildi helzt, að
deitdin bindi samþykki sitt i þessu máli
þeim skilyrðum, að stjórnin samþykki
ekki þetta frumv., ef Norðmenn vilja
afnema saltkjötstollinn.
Ef þeir vilja
halda saitkjötstollinum, þá vil eg að
við höldum fram þessum tolli á hvalafurðum, og að við látum hann vera
hærri, en hér er farið fram á.
Eg
verð að álíta, að réttast hefði verið,
að stjórnin hefði verið búin að komast
fyrir hjá stjórn Norðmanna um, hvort
ekki væri tiltökumál, að fá saltkjöts
tollinn upphafinn, og ef það hefði reynst
ófáanlegt, að hún þá hefði flutt þannig
lagað frumv. inn á þingið. En þvf er
nú ekki að heilsa.
Vdltýr Guðmundsson:
Viðvikjandi
ræðu h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) skal eg
taka það fram, að mér flnst þetta ekki
eðlilegur vegur, sem hann vill faraEðlilegasti vegurinn, sem við getum
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farið, er sá að leggja toll á einhveijar
innfluttar afurðir frá Noregi.
Hér er
um fslenzkar afurðir að ræða, nefnilega
hvalaveiðina, og hana reka Norðmenn
sem íslenzkir borgarar; ef við færum
að leggja toll á hana, þá gerum við í
raun og veru ekki annað en leggjatoll
á okkur sjálfa. H. þm. Eyf. (Kl. J.)
sagði, að þessi atvinna Norðmanna hér
væri rekin óleyfilega, og að það væri
að eins proforma, að þeir væru búsettir hér, og getur vel verið að það sé satt.
En þar sem hann sagði, að það dygði
ekki að hlaupa eftir þvi sem einstakir
menn meðal Norðmanna segðu viðvfkjandi tillagi frá hendi Norðmanna til sæsimans hingað til íslands, þá skal eg
taka það fram, að mér er fullkunnugt
um, að það verður af stjórn Norðmanna
einmitt gert að skilyrði fyrir þvf fjárframlagi til sæsfmans, að Norðmönnum
þeim, er hér stunda atvinnu, sé ekki
íþyngt fram yfir það, sem nú standa lög
til, og eg álft það mjög óheppilegt, ef
þetta frumv. gæti orðið til þess að
eyðileggja það mál. Eg get þvf ekki
verið með þessu frv. eins og það nú
kemur fram.
Þórður Thoroddsen: H. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.) hefir að mestu hrakið þær mótbárur, sem hafa komið fram gagnvart
þessu frumv., svo eg þarf f raun og
veru ekki að tala langt mál um það.
Eg get ekki séð annað, en að ástæður
h. þm. Vestm. (V. G.) og h. þm. ísf.
(Sk. Th.) séu að eins grýlur. H. þm.
Vestm. (V. G.) sló þvi fram, að þetta
mundi verða til að spilla fyrir fjárframlagi Norðmanna til sæsímans, en það
get eg ekki séð, þvf Norðmenn gera
það meir fyrir sjálfa sig en okkur, að
leggja það fé til. Og þó nú svo yrði,
þá getum við eins vel lagt sjálfir 20—
30 þúsund kr. til ritsfma af þeim peningum, sem við fengjuro af þessura tolli,
og sé eg þá ekki annað, en að það
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kæmi alveg i sama stað niður, bvort við
sleppnm tollinum og látum Norðmenn
leggja til sæsímans, eða við höldum
tollinum og leggjum féð sjálflr til. Eg
álit réttara að gera hið siðara, og láta
Norðmenn svo sjálfráða, i stað þess að
vera að gera sér grýlur út af því, að
þeir kannske mundu ekki leggja fé til
rítsimans, ef tollur væri lagður á hvalafurðir. Eg fýrir mitt leyti efast nú
um, að Norðmenn mundu hætta að leggja
fé til ritsimans, þó þessi tollur væri
lagður á. Það væri öðru máli að gegna.
ef þeim algjörlega væri bannaðar hvalveiðar hér við land, þá væri slikt þó
hugsanlegt, en þó er þess að gæta, að
Norðmenn reka hér líka bæði þorsk-,
8Íld- og kolaveiðar. H. þm. ísf. (Sk.
Th.) sagði, að Norðmenn hefðu lagt fé
til gufuskipafterða hingað, en það gera
þeir fyrir sjálfa sig, af þvi þeir bafa
verzlunarsambönd við landið, og mér
er kunnugt um, eftir Norðmönnum sjálfum, að þvi sambandi vilja þeir balda.
Að þvi er saltkjötstollinn snertir, þá
flnst mér h. þm. V.-Sk. (Ouðl. G.) ekki
hata rétt fyrir sér.
Eg vil ekki eiga
það undir náð Norðmanna, hvort þeir
upphefja saltkjötstollinn eða ekki, heldur vil eg orðalaust tolla þessa atvinnugrein þeirra, nefnil. hvaladrápið. Ef
þeim þá er nokkuð um að gera, geta
þeir leitað að samningum við okkur.
Eg get því ekki verið með h. þm. V.Sk. (Guðl. G.) í því, að skora á stjórnina að binda samþykki sitt þeim skilyrðum, að Norðmenn létti saltkjötstollinum af. Það var ýmislegt athugavert
i ræðu h þm. ísf. (Sk. Th.), t. d. að
ekki væri rétt að þyngja gjöld á þessum atvinnuvegi, fyrr en vissa væri fýrir þvi, að hann væri skaðlegur. Ef
vissa væri fyrir þvi, þá fyndist mér
réttaat, ekki að eins að þyngja á honum heldur banna bann alveg. Þar sem
um hvaladráp hér við land er að ræða,

778

þá er að ræða um höfuðstól, sem er
verið að eyðafyririandsmönnum, og atvinnuveg á hinn bóginn, sem gefnr
mifcinn arð. Að eytt sé þessum höfuðstól, tel eg rétt að settar séu skorður
við, og arðsaman atvinnuvegá aðleggja
skatt á.
Jeng Pdlason-. Eg vildi að eins koma
fram með eina örstutta athugasemd viðvikjandi þessu máli. Menn hafa talað
hér i þá átt, að með þessu frumv. sé
verið að iþyngja Norðmönnuui, og að
norska stjórnin annarsvegar geri það
að skilyrði fýrir framlagi sinu til ritsimans, að norskum þegnum sé ekki iþyngt neitt hér á íslandi. Eg skal þá
leyfa mér að taka það fram, að hér er
að ræða um lög, sem að eins varða islenzka borgara, og stjórn Norðmanna
heflr enga ástæðu til að skifta sér af
þvi, þó við semjum lög, sem snerta að
eins okkur íslendinga. Það væri annað mál, ef bér væri að ræða um innflutningstoll á norskri vöru, en nú er
því heldur ekki til að dreifa, heldur er
hér að ræða um toll á islenzkri vöru.
Eg imynda mér, að ummæli h. þm.
Vestro. (V. G.) séu bygð á einhverjum
misskilningi, þvi með ákvæðura frumv.
er alls ekki verið að iþyngja norskum
atvinnuvegum.
ATKVGR.: 1. gr. samþ. með 17 atkv. gegn 1.
2. gr. saraþ. með 15 atkv.
3. gr. sþ. með 15 atkv.
4. gr. sþ. með 14 atkv.
Frv. var siðan visað til 3. umr. með
16:2 atkv.
Þriðja urar. (C. 134), 26. júlí.
ATKVGR.: Frumv. var samþ. með
13 atkv. gegn 2, og var siðan visað
til Ed.
Ein umr, (C. 365, 434, 348), 17. ág.
Skúli Thoroddsen-. Eg get ekki ver-
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ið samdóma nefndinni um mái það, sem
hér liggur fyrir, þvi eg álit sízt ástæðu
til að áfellast h. Ed. fyrir meðferðina
á þvi. Þegar mál þetta var áður hér
fyrir Nd., þá bar eg það traust til h.
Ed., að bún mundi fella frumv., eins og
eg tók fram við siðustu umr. hér i deildinni, og eg get ekki séð, að síðar hafi
koraið neitt fram, sem réttlætt geti
þessa tollhækkun. Mér finst það óviðurkvæmilegt og ranglátt, að einstökum
flokk manna sé iþyngt með talsverðum
tollálögum.
H. Ed hefir að visu lækkað tollana
nokkuð, en eg álit þó frumv. óaðgengiIegt eins og það er, og að það mundi
koma hart niður á hlutaðeigendum, og
þvi hefi eg leyft mér að koma ftam
með nokkrar breyt.till., t þeirri von, að
málið hafi nú skýrst svo fyrir h. deild,
áð hún verði tilleiðanleg til að beita
sanngirni i þessu máli.
I. breyt.till., sem eg hefi komið með,
er sú, að tollur á hvallýsi sé færður
úr 50 a. niður í 40 a. á tunnunni. Verður þá tolthækkunin á cunnunni 10 au.,
frá þvi sem nú er, sem er það hæsta,
sem eg get felt mig við. Reyndar er
þess að gæta, að þessi tollur áhvallýsi
er tiltölulega hærri en á öðrum lýsistegundum, t. d. á hákarlslýsi, þvi þar sera
verðið á hvallýsi er ekki neraa 18 kr. tn.,
þá er tn. af hákarlsl 25kr.,og erþá tollurinn nú af hákarlsl. l‘/»®/o af söluverði,
en af hvall. l’/io°/o. Þrátt fyrir þetta fer
frumv. fram á töluverða tollbækkun á
hvallýsi, 8vo ef frumv. yrði samþykt,
yrði tollur á hvallýsi 2,84’/o i samanburði við brúttóverðið, og það finstmér
of hátt, einkum þegar það er borið saraan við toll á hákarlslýsi, sem er l’/g’/o.
Eg hefi fengið upplýsingar um, að
einn hvalveiðamaður vestra flutti út i
fyrra 14448 tunnur af hvallýsi.
Með
jafnmiklum útflutuingi, og 20 aura toll-
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hækkun, lenti á þessum eina manni 2889
kr. 60 aura tollauki á ári að eins á
lýsi, og þegar þar er bætt við tolli
þeim, sem í ráði er að leggja á hvalkjötsmjölið, hvalbeinamjölið o. fl. afurðir hvala, þá mundu tollar þeir, er hann
ætti að greiða árlega, með sama útflutningi eins og í fyrra, nema 4369 kr.
60 au., og vona eg að h. deild blandist ekki hugur um, að hér sé nokkuð
hart að gengið. Eg veit að þessir menn,
sem eiga að inna toll þennan afhendi,
mundu ekki telja það eftir sér aðauka
á sig gjöldum, ef nauðsyn bæri til að
auka tekjur landssjóðs, það væri lika
öðru máli að gegna, ef slik nauðsyn
væri fyrir hendi, og jöfn álög væri
lögð á alla landsmenn, en það má búast við þvi, að svona gifurlegar álögur
á einstökum mönnum verði óvinsælar
og mælist illa fyrir, þegar tollur þessi
er lagður á, án þess að brýn nauðsyn
sé fyrir hendi, og sem snertir að eins
þá einstöku menn, sem reka þessa atvinnu.
Eg þarf ekki að taka það fram aftur, hve rangt það sjónarmið er. sem
vakað hefir fyrir sumum hér i deild,
að tollhækkun þessi ætti að vera nokkurs konar hefnd gegn Norðmönnum
fyrir toll þann, sem lagður er á saltkjöt í Noregi, þvi þar sera hvalveiðamennirnir eru orðnir islenzkir borgarar, þá mundi stjórn Noregs láta sér i
léttu rúmi liggja, hvaða gjöld eru lögð
á þá.
Eg vona þvi að h. deild taki br.till.
minum vel, og sérstaklega verð eg að
halda því fram, að tollur á hvallýsi
verði ekki hækkaður um meira en 10
aura á tunnunni, svo farinn sé meðalvegur milli núverandi frv. Ed. og gildandi laga. Finn eg svo ekki ástæðu
til að tara fleiri orðum um þetta að
svo stöddu, en vona að deildin taki br,-
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till. mínum vel, og h. nefnd styðji þær
til að fá framgang, þegar hún sér hve
sanngjarnar þær eru.
Framsögumaður {Þórður Ihoroddíen):
Nefndinni fanst frúmv. þetta koma nokkuð þunt i roðinu frá h. Ed., í samanburði
við það sem það var, þegar það fór
héðan. Það er eigi að eins að tollurinn á aðalvörutegundunura hafi verið
stórum lækkaður, heldur heSr hann
verið með öllu feldur burtu á sumum
tegundunum. Netndin hér getur þvi
ekki annað en látið í ljósi óánægju sina
yfir þessari meðíerð á frumv., sérstaklega þegar litið er á atvik þau, sem
hafa orðið breytingunni valdandi. Það
sem nefndin ieggur hötuðáherzlu á i
máli þessu, er það, að menn þeir, sem
tollhækkunin einkum nær til, hvalveiðamennirnir, gjalda mjög litið i landssjóð
í samanburði við aðra landsmenn, þar
sem þeir sleppa við að greiða atvinnuskatt; og auk þess má taka það til
greina, að þeir eru sjálfsagt að eyða
einum af atvinnugreinum la'ndsins, eru
að reyna að svifta landsmenn eign
þeirra.
H. Ed. hefír ekki getað fallist á aðgjörðir þessarar deildar i málinu. Að
visu mátti ráða það af nefndaráliti
hennar, sem fyrst kom fram, að hún
hafi verið samþykk aðalprincipinu er
Nd. fylgdi. En svo vildi óheppilega til,
að á meðan málið var til raeðferðar
1 h. Ed., komu hingað til bæjarins tveir
hvalamenn, og þá fyrst íekk nefndin i
Ed. vind í seglin, þá fór hún fyrst fyrir alvöru að færa niður toll þann, sem
hér i deildinni var lagt til að lagður
yrði á hvaiafurðir, og það enda niður
fyrir það, sem þessir menn létu í ljósi,
að sanngjarnt væri. Eg verð fyrir
mina hönd og nefndarinnar hér að lýsa
yfir óánægju yfir þvi, að h. Ed. virðist
hafa tekið tillögur manna þessara um
of til greina, og hagað tolltiilögum sin-
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um eftir því, sera þeir létu 1 ljós, að
þeir mundu gjöra sig ánægða með.
Þegar á alt þetta er litið, bæði gang
raálsins, og að tollurinn er enda lægri,
en sá tollur, sem tollgreiðendurnir
kváðu sig fúsa að ganga að, þá má
geta nærri, hvort nefndinni muni þykja
ástæða til að taka til greina br.till. h.
2. þm. ísf. (Sk. Th.). Það er svo fjarri
þvi, að henni þykir meira að segja
neyðarúrræði að verða að fallast á till.
h. Ed.; bún hefði helzt kosið að frumv.
væri felt nú, ef hún væri viss um að
málið fengi betri byr á næsta þingi, en
sökum óvissúnnar um það leggur hún
þó til, að það sé samþykt óbreytt eins
og það kom frá h. Ed.
Klemens Jónsson: Eg vil að eins bæta
fáum atbugasemdum við það, sem sagt
hefir verið at hálfu h. frsm. (Þ. Th.).
Meðferð þessa máls hefir verið einhver
hin kynlegasta, sem orðið getur. Málið var afgreitt béðan til h. Ed. raeð 16
atkv. Var i þvi frv. farið fram á þrefalt hærri toll af hvallýsi en nú er, og
tvöfalt hærri á hvalskiðura og auk
þess nýja tolla á ýmsar aðrar afurðir
hvalsins, en h. Ed. lækkar alla þessa
tolla og sleppir sumum alveg. Fyrst
fór nefndin i Ed. fram á hóglegalækkun á tollinum af lýsi og hvalskíðum, en
seinna, áður en þeirra eigið nefndarálit
kemur til umræðú, fóru þeir frara á
enn meiri lækkun. Hvernig stendur nú
á þessu? Jú, viti menn, þeir höfðu i
blaði einu 'séð þær tréttir, að leggja
ætti 1 kr. toll á hver 100 pd. af hvallýsi eða 2,20 kr. á hverja tunnu, og
þótti þeira það gifurlega hátt, svo sera
von var til, 60 aura tollur á lý«i sem
nefndin í Ed. hafði farið fram á, jjótti
þeira enn of bár, en voru barla ánægðir með 50 aura toll, og það lét svo
nefndin eftir þeim. Nú þykir mér undarlegt að h. þm. Isf. (Sk. Th.) vill
ganga enn lengra i þvi að verja hag
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þessara manoa, en þeir sjálfír kæra sig
iim. Samkvæmt upplýsingum favalamanna, eru hvaiskíði komin í svo lágt
verð, að fa. Ed. sá sór ekki fært, að
leggja neinn toll á þau, og hefír nefndin hér gengið inn á það. £n þar sem
nú nefndin befír gengið svo langt, sem
frekast verður ætlast til, furðar mig á
h. þm. ísf. (Sk. Th.), þar sem faann
vill lækka tollinn enn roeir, og finst
mér það ganga ósvífni næst, og leyfí
mér því að skora á bann að taka
brtiil. sinar aftur.
Sktíi Thoroddsen: Það liggur ekki
við að og vilji taka breyttill. minar
aftur. Hin h. deild ræður bvað hún
gjörir við þær, og eg þykist geta þvegið rninar hendur, ef eg rökstyð tiil. og
sýni fram á, hve ósanngjarnt frumv.
er. Hinn h. framsm. og fa. 1. þm. Eyf.
(KL J.) lögðu báðir áherzlu á það, að
tveir hvalveiðamenu faefðu komið hingað að veston, og haft ábrif á Ed. þingsins i þeseu máli. £g get ekki annað
en fúrðað mig á þvi, ef koma þessara
manna hefír bneykslað, og þá sérstaklega
frarasm. nefndarinnar, þar sem eg veit,
að fa. framsm. er ekki ókunnugt um,
að 2 aðrir menn hafaeinnig komið hér
til þingsíns, aiia leið frá Danmörku, og
faaft eigi all-litii áhrif á annað mál
(bankamálið), sem fa. framsrn. hefir mikið ura fjallað. Annars fínst mér það
eigi nema eðlilegt, að orð þessara hvalaveiðamanna hljóti að faafa haft áhrif á
skoðun hinnar fa. £d. i þessu máii,
einkum þegar þess er gætt, að flestum
h. þm. var mjög ókunnugt um verðlag
á ýmsum hvalafurðum, svo að tollaupphæðir Nd. voru bygðar i blindni.
£>ar sem þvi var haldið fram, að
hvalveiðamenn greiði minna tii almennra þarfa en aðrir, er álika mikiltengiega atvinnu stuuda, þá er það alsendis ekki rétt, þegar tekið er tillittil
sveitarútsvar8 þeirra, sem oft hefir num-
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ið 1000—1200 kr. á hvern þeirra.
(ÆZemeas Jónsson: Það sýnir hvað þeir
græða). Nei, engan veginn; það sýnir
eymd hreppanna, og þennan algenga
islenzka sið, að hUfa ekki þeim, sem
eitthvað hefír mUli handa. Eg þarí i
þvi skyni ekki annað en að minna á
þýzka baróninn á Hvitárvöllum, sem
enginn veit, hvort á nokkuð eða ekki
neitt, en þó var undir eins smelt á
hann mörg hundruð króna útsvari.
Hvalveiðamenn gjalda að öðru leyti
sömu útgjöld sem aðrir, og auk þess
all-mikil vitagjöld og skipagjöld í landssjóð. Svo gæta meon þess ekki, hve
gifurlega mikið fé er lagt i sölurnar,
til að reka slíkau atvinnuveg; þeir
verða að halda mörg gufuskip, og kostar það ekkert smáræði. Þeir, sem bafa
guanoverksmiðjur, verða aö leggja i þær
tugi þúsunda, sem eru bundnar þar, auk
alls þess of fjár, sem aðrar byggingar
þeirra kosta.
Mér þótti einkennilegt að heyra þann
visdóm, að hvalirnir, sem veiddir eru
hér við land, væru eign landsins, og
þykir mér engin furða, þótt nefndin
hafí komist að kynlegri níðurstöðu, þar
sem hún bygði á jafn fáránlegum grundvelli; en slíkan eignarrétt yfir sjávardýrum, sem fíakka til og frá um sjóinn, hygg eg þó, að engir aðrir hafi
heyrt nefndan.
H. þm. Eyf. (Kl. J.) sagði, að hvalveiðamennirnir befðu verið barla ánægðir með toll-hækkun þá, er Ed.
gekk að, en eg get lýst þvi yfír, að
slikt er fjarstæða ein; þeir voru audvitað sáróánægðir; en afþvi þeir héldu
i fyrstu, að meiningiu væri að reka sig
aiveg af landi burt, þegar þeir heyrðu
um allan gauraganginn, þá var eðlilegt, að þeir £æru sem hóflegast i sakirnar, tii þess að reyna að fá þó einhverja lækkun, og fyrir þvi töluðu þeir
sem iiðlegast við þá menn, sem þeir
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vissu, að helzt gengust fyrir því, að
blása upp þessum vindi. En það má
geta nærri, hve ljúft þeim er að smelt
sé á þá tollum, sem nenia 4—5 þús.
kr. fyrir hvern þeirra. Þegar veiðin
er svipuð, eins og hún var i fyrra hjá
þessum manni, er eg tók áðan til dæmis, þá nemur tollhækkunin bjá honuro
einum, ef deildin felst á tillögu mfna,
um 2700 -2800 kr. á ári og getur þingið að mínu áliti verið fullsæmt af þvi
að ganga ekki lengra en svo gegn einstökum manni.
Klemens Jónsson: Eg ætla að eins
að segja örfá orð; eg ætlaekki, einsog
h. þm, íst. (Sk. Th.), að fara út í persónulegar deilur, en þar sem hann
segir um mig, að eg hafi verið »að
biása upp þessum vindi«, mætti miklu
fremur segja um fiann, að hann væri
af alefli að hlynna að persónuiegum
hag einstakra manna á kostnað alls
landsins. Viðvíkjandi þvi sem h. þm.
sagði, að hvalveiðamennirnir hefðu náttúrlega >talað liðlega* um þetta, en að
þeim i rauninni væri illa við tollinn,
þá er svo sem auðvitað, að hver kaupmaður viil helzt engan skatt greiða, en
þessir menn voru svo sanngjarnir og
réttsýnir, að þeim sýndist rétt, úr þvi
annars þyrfti að auka tekjur landsins,
að leggja 50 a. á tn., en ekki hærra;
og það er þýðingariaust að iækka það
úr 50 a-, og hart, að einn þm. skuli
leyfa sér að fara lengra en sjálfír
greiðendur tollsins eru ánægðir með;
það er enda hlægilegt að búa tii iög,
sem útvega iandssjóði einar 3 þús. kr.
i tolltekjur (Skúli Thoroddgen: Það er
hátt á 3. þús. frá þessum eina manni).
Eg legg aðaláherzluna á hina fyrstu
breyt.till. þm., hinar virðast mér litla
þýðingu hafa, þó þær aiiar bendi að
þvi sama, að taka tillit til einstakra
manna.
Alþ.tið. B. 1899.
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Halldór Daníelsson: Af þvi h. þm.
ísf. (Sk. Th.) þóknaðist að minnast á
Hvitárvallabaróninn, þá skal eg geta
þess, að jafnvel þó sveitarútsvar hans
hafi verið lækkað, þá er ekki þar með
sagt að það sé vist, að það hafl verið
of hátt ákveðið.
ATKV.GR.:
1. breyt.till. á þgskj.
448 feld með 13 : 9 atkv. að viðfiöfðu
nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Gruðj. Guðlaugsson, Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Kl. Jónsson,
Jón Jensson,
Björn Sigfússon,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Eirikur Gíslason,
Jón Þórarinsson,
Halldór Danielss.,
Sighv. Árnason,
Jens Pálsson,
Sig. Gunnarsson, J. Jónss. þm. Eyf.,
Skúli Thoroddsen, Olafur Briem,
Valtýr Guðmundss., Pétur Jónsson,
Tr. Gunnarsson,
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thóroddsen,
Þorl. Guðmundss.
2; breyt.till. á þgskj. 448 feld með
13 : 5 atkv.
3. breyt.till. á þgskj. 448 feld með
14 : 1 atkv.
4. breyt.tiil. á þgskj. 448 feld með
14 : 1 atkv.
Frumv. óbreytt samþ. með 18 : 1
atkv. og verður afgreitt til landsh. sem
lög frd alþingi.

Eftirlaun.
FRUMVARP til laga ura eftirlaun (C.
152); 1. umr. 22. júlí.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 12 atkv.
Ö n n u r u m r., (C. 152); 25. júli.
ATKV.GR.: 1. gr. samþ. með 15 samhlj. atkv.
50 (26. gept.).
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2. gr. samþ. með 13 samtalj. atkv.
3. gr. samþ. með 13 samhlj. atkv.
4. gr. samþ. með 13 samblj. atkv.
5. gr. samþ. með 13 samhlj. atkv.
6. gr. samþ. með 13 samtalj. atkv.
7. gr. samþ. með 13 samhlj. atkv.
8. gr. samþ. með 12 samhlj. atkv.
9. gr. samþ. með 12 samhlj. atkv.
10. gr. samþ. með 12 samblj. atkv.
11. gr. samþ. með 12 samhlj. atkv.
12. gr. samþ. með 12 samhlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 14 : 2
atkv.
Þriðja umr., (C. 152; 192), 28.
júlí.
Þórður Thoroddsen: Eg hefi leyft
mér ásamt öðrum h. þm. að koma með
2 breyt.till. við frumv., sem eg imynda
mér að ekki muni verða nema til bóta.
Eins og stendur i frumv. er ætlast til,
að þegar launin séu hærri en 2500 kr.
bætist l°/o af þeim við eftirlaunin fyrir
hvert þjónustuár, en séu þau minni en
2500 kr., þá skal reikna 20 kr. fyrir
hvert þjónustu ár. Af 2500 kr. launum
eru þá 25 kr. fyrir hvert þjónustuár,
af 3000 kr. 30 kr., og 4000 kr. t. a. m.
40 kr. fyrir hvert þjónustuár. Að láta
eftirlaunin vera svona há fyrir hvert
þjónustuár undir eins og 2500 kr. laun
eru og 5 kr. hærri og þaðan af meira
beldur en þegar þau eru t. a. m. 2400
kr. álitum við misrétti og óeðlilegt, og
því komum við með þá breyt.till. að
breyta l°/o í */s°/o. En verðisú breyt.till. samþ. þá verður að færa launatakmarkið upp úr 2500 kr. í 3000 kr.
þannig, að eftirlaunaviðbótin sé 20 kr.
fyrir hvert embættisár handa þeim er
hafa minni laun en 3000 kr., en */i°/o
af laununum banda þeim, sem bafa
laun þar fyrir ofan. Þetta er nauðsynlegt af þvi, að yrði 2500 kr. Jaunatakmarkið látið halda sér, en »/»°/o sam-
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þykt, þá fengju þeir, sem hata 2500
kr. laun, minni viðbót en 20 kr. fyrir
þjónustuáríð. Eg vona að menn skilji
þetta og að menn sjái að sanngirni
mæii með því að breyta þessu ákvæði;
komist breyt.till. okkar að, verða eftirlaunin miklu eðlilegri, samanborin við
launaupphæðina, og stfga jafnar og
eðlilegar en eftir þessu frumv.
Eftir þvi sem eg hefi heyrt, komst
lika ákvæðið með l°/o af vangá inn i
frv. i h. Ed. Þar lágu fyrir 2 breyt.till. Var önnur sú, að breyta ’/6 1 V*
en hin að breyta */s°/o í l°/o. Voru
þær svo báðar samþ. enda þótt tilætlunin væri sú að samþ. ekki neraa aðrahvora.
Eg orðlengi þetta ekki meira, en
vona, að menn skilji hvers vegna eg
kem með þessar breyt.till.
ATKV.GR.: 1. breyt.till. á þgskj. 192
samþ. með 12 samhlj. atkv.
2. breyt.till. á þgskj. 192 samþ. 14
samhlj. atkv.
Frumv. með áorðnum breyt. samþ.
með 13 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sógðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðjón Guðlaugss.,
Eiríkur Gislason, Jón Jónss.,2. þm. Eyt.
Guðl.Guðmundsson, Ólafur Briem,
Halldór Danielsson, Pétur Jónsson,
Jens Pálsson,
Sighvatur Árnason,
Jón Jensson,
Sigurður Gunnarss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Valtýr Guðmundss.,
Jón Þórarinsson, Þorl. Guðmundsson.
Skúlí Thoroddsen,
Tryggvi Gunnarss.,
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Frumv. sent aftur til Ed.
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Lðgaldur.
FRUMVARP til laga um lögaldur (C.
101); 1. umr. 19. júlí.
flutningsmaður (Skúli Thoroddsen):
Samskonar frumv. og þetta hefir áður
verið hér fyrir h. deild. Þaö var borið upp 1889, og var þá afgreitt sem
lög frá alþingi, en náði ekki staðfestingu konungs. Aftur kom það fyrir
þingið 1891, en komst þá ekki gegnum
það, og loks var það fyrir síðasta þingi,
og féll þá með eins atkvæðis mun í sameinuðu þiugi.
Um slík mál, jafn marg-rædd, álit eg
óþarft að hafa mörg orð, enda á það
ekki við, að farið sé út í einstök atriði
við þessa 1. umr. málsins. Að eins
skal eg taka það fram, að það er aiment viðurkent hér á landi, að núgildandi ákvæði um myndugleikaaldur séu
óheppileg, og komi oft i bága i viðskiptalifinu.
Fjöldi manna reisir bú hér á landi
rétt eftir tvitugsaldurinn, og það er óeðlilegt, að þessir menn geti ekki geit
gilda samninga, nema þeir fái sér skip
aðan kúrator. Eg legg þvi áherzlu á,
að hér sé breyting nauðsynleg, og það
þvi fremur, sem það er naumast komið inn i meðvitund þjóðarinnar, að giftir menn og búsettir skuli ekki vera
fullmyndugir, enda er það algengt, að
þessir ómyndugu bændur gera samninga við kaupmenn og aðra, án þess
nokkrum detti i hug að spyrja um aldur þeirra.
Það er og óþægilegt fyrir landsbankann, og aðrar peningastofnanir, að
menn skuli þurfa að mæta þar með tilsjónarmanni þangað til þeir eru orðnir fullra 25 ára, þegar gjöra þarf samninga við þá, og það er sannlega ekki
gott að sjá það á útliti manna, hvort
þeir eru 23, 24 eða 25 ára.
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Eg finn svo ekki ástæðu til að fjölyrða um mál þetta að sinni; það getur
auðvitað orðið ágreiningur um aldurstakmarkið, eins og raun varð á, á síðasta þingi milli Ed. og Nd., en sá ágreiningur ætti að geta jafnast, og eigi
þurfa að verða málinu að falli.
ATKV.GR.: Frumv. visað til 2. umr.
með 16 samhlj. atkv.
Ö n n u r u m r., (C. 101); 21. júli.
ATKV.GR.: Frumv. samþ. með 16
samhlj. atkv.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.gr.
Málinu visað til 3. umr. með 16 samhlj. atkv.
Þriðja umr., (C. 101), 24. júli.
ATKV.GR: Frumv. samþ. með 14
samhlj. atkv. og afgreitt til forseta Ed.

Áfengisverzlun.
FRUMVARP til laga um verzlun og
veitiugar áfengra drykkja (C. 139);
1. umr. 22. júlí.
Sighvatur Árnason: Af því frv. þetta
er nýmæli og í öðru lagi hlýtur að
hafa stórvægilega þýðingu fyrir landið, þá sting eg upp á að 5 manna
nefnd sé kosin í það.
ATKVGR.: Nefnarkosning samþ. með
12 samhlj. atkv.
Kosnir voru:
Skuli Thoroddsen
með 12 atkv.
Guðl. Guðmundsson
—
9 —
Jens Pál88on
—
9 —
Þórður Thoroddsen
—
9
—og
Sigurður Gunnarsson
—
7 —
1. umr frestað.
F r a m h. 1. u m r. (C. 139; 296); 5.
ágúst.
Framsögumaður (Ouðlaugur Quðmunda50*
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«0»): Eg skal að svo stöddu ekki fara
langt út I þetta mál, en skal aðeins
láta það i Ijósi, að eg er stjórninni mikið þakklátur fyrir, hve rækilega hún
hefir undirbúið þetta mál. Hún hefir
að visu ekki treyst sér til að fara svo
langt, sem nefndin gjarnan hefði óskað, en að öllum atriðura vel ihuguðum verð eg þó að álita, að stefna
stjórnarinnar i málinu sé hyggileg, i
mörgum atriðum heppileg. Það vakir
auðsjáanlega íyrir stjórninni, að hún
geti ekki farið lengra, án þess að raska
löglegum rétti manna og baka landssjóði skaðabótaskyldu.
Eg legg að visu enga verulega áherzlu á gjöldin fyrir leyfið eða i árgjaldið, en aftur á móti álit eg mjög
mikilsvert að stjörnin vill taka tillit til
hvað hérað8stjórnirnar vilja, svo að þær
geta varið þau héruð, sem engin áfengisverzlun hefir verið i eða sem áfengisverzluninni hefir verið bygt út úr.
Þótt nefndin viti það, að nú sé sterk
hreyfing hér á landi, sem gengur lengra
i þá átt að hefta vinverzlun, en stjórnin,
hefir hún ekki viljað hreyfa við neinum
grurtdvallaratriðum i frv. stjórnarinnar,
jafnvel þó hún áliti það heppilegt, að
gengið væri enn lengra, en í þessu frv.
Breytill. nefndarinnar eru þess vegna
ekki efnisbreytingar heldur að eins
skerpa þær og skýra einstöku atriði.
Eg skal ekki fara lengra út f þetta
mál að þessu sinni, en vona að h deild
láti það fara til 2. umr.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umr.
i e. hlj.
Ö n n u r u m r., (C. 139; 296; 348);
9. ágúst.
Framsögumaður (Guðlaugur Guðmundtton): Eg skal fyrir nefndarinnar hönd
stuttlega gjöra grein fyrir breyttill.
þeim, sem hún heflr gjört við frum-
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varpið, eins og það liggur fyrir frá
háttv. Ed.
Fyrsta brt. nfd. er við 2. gr. frumv., að
þar sé tekið' fram, að verzlunartélög,
sem hafa rekið verzlun með áfengi,
haldi þessum rétti; þetta var að efns
skýring á orðunum i upphafi greinarinnar. En svo vill nefndin bæta við,
að kaupfélög og pöntunarfélög haldi
ekki þessum rétti, þó þau hafi hann nú.
Það eru nú að eins fá kaupfélög og
pöntunartélög er hafa þennan rétt, en
nefndinni fanst ekki ástæða til að halda
uppi peim verzlunarrétti, vegna þess,
að verzlun þeirra stendur á nokkuð
öðrum grundvelli en verzlun kaupmanna, þar sem hún gengur ekki út
á, eins og verzlun þeirra, að útvega
einstöku mönnum ágóða, það virðist
noKkuð öndvert tilgangi þessara féllaga að verzla með áfengi, enda heyri
eg sagt að sum þeirra hafi með samþyktum útilokað áfengi bæði frá verzlun og frá pöntun.
Önnur breyttill. gengur út á það, að
bæta inn i sérstöku ákvæði viðvikjandi
hlutafélögum, samlögum og öðrum stofnunura, er eigi verða eigendaskifti að.
Ef ekki væru sett sérstök ákvæði um
þetta, þá mundi árangurinn verða sá,
að þar sem verzlunarréttindi einstakra
manna mundu hverfa, þá mundu þessi
hlutafélög verða nokkurs konar »prívilegeraðar« brennivinsverzlanir I landinu.
Nefndin fer þvi fram á að- binda
rétt þessara hlutafélaga við 15 ára tíma,
og miðar nefndin þetta við það, sem
verzlunarleyfi einstakra manna endast
að meðaltali, auðvitað er þessi tala tiltekin nokkuð af handa hófi, með þvi
það er erfitt að segja hvað verzlunarleyfi einstakra manna endast lengi.
Það eru vitaskuld nokkur verzlunarleyfi, sem ekki endast svo lengi, nokkur, sem endast lengur, og það er lík-
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legt að það hefði verið nóg að setja
t. d. 10 ár f staðinn fyrir 15 ár. En
aðalatriðið er að ákveða að slfk félög
eða saralög haldi þeim rétti, eins og hann
er nú i dag, om takmarkaðan tima, þvi
að þau hafa engan rétt til að verða
prívilegeraðar vjnsölustofnanir.
Þriðja till. nefndarinnar gengur út á
að ákveða skýrt, að amtmaður skuli
ekki veita vinveitingaleyfi nema hreppsnefnd og bæjarstjórn sé þvi meðmælt
á þeim stöðum, sem svo er ástatt, að
nýir eigenduT taki við verzlunum og
önnur vinverzlun er fyrir. Vitaskuld
liggur þetta i orðunum i frumvarpinu,
og það er litið annað en orðaskýring.
Svo er í fjórðu tillögu breyting, sem
einnig kerour fram i fimtu tillögu, sú
nefnilega, að binda þetta ekki einasta
við hreppsnefndir, heldur sýslunefndir.
Það sera vakti fyrir nefndinni, er, að
það mundi vel geta komið svo fyrir, að
það mundi ekki heppilegt að binda
þetta einungis við hreppsnefndirnar,
duglegur kaupmaður kynni að geta
haft hreppsnefndarraennina í vasa sínum, sé honum kappsmál að halda vin
verziuninni áfram. Nefndinni finst réttara að binda þetta við samþykki sýslunefndar; eg sé ekki að af þessu þurfi
að leiða neinar óheppilegar afieiðingar,
sem komi til greina gagnvart þeirri
tryggingu, sem i þessu liggur fram yfir það, ef leyfið væri að eins bundið
við hreppsnefnd,
Hin 5. breyttill. við 2. gr. fer fram
á, að eftir orðunuro: »nema hreppsnefnd< bætist og »sýslunefnd eða bæjarstjórn<. Það er sem sé ekki gjört ráð
fyrir þvi i frv., að nokkur af kaupstöðum landsins verði algjörlega laus við
vfnverzlun, og eftir frv. ætti aratmaður
að veita brennivinsleyfi i kaupstöðum
án samþykkis bæjarstjórnar, ef svo
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kæmi fyrir, að engin slfk verzlun hefði
verið þar áður; en það væri að setja
bæjarstjórn skör lægra en hverja
hrepppsnefnd á landinu; þetta áleit
nefndin ósanngjarnt, og vildi þvf skjóta
inn i orðunum: »og bæjarstjóriK. Þessar
breyttill. nefndarinnar eru i sjálfu sér
ekki stórvægilegar.
Eg skal um leið benda á eina breytingu frá núgildandi lögnm, sem er í
frv. 4. gr. staflið C. Þar er ákvæðið
um vissan mæli á öli, er selja megi i
einu, fært niður frá þvi sem lög frá
1888 tiltaka, en þetta hefir nefndin ekki
álitið neitt þýðingarmikið.
Sjötta brtill. er við 5. gr. og hún er
nokkuð viðtækari, hún fer fram á að
banna öllura, ekki einasta verzlunarmönnum og forstjórum kaupfélaga, að
panta áfengi fyrir aðra. Það er nauðsynlegt að setja inn slíkt ákvæði, með
þvi annars gæti ákvæðið orðið til að
opua mjög viðar dyr til að iara kringum lögin.
Nefndin fer fram á að banna mönnnm að panta fyrir aðra, þaðgeturhver
maður pantað fyrir sjálfan sig, en má
ekki láta annan panta fyrir sig nema
þann, sem rétt hefir til að verzla með
áfengi. Þetta atriði hefir taisverða þýðingu, til þess að koma i veg fyrir
að raenn eigi hægt ráeð að fara i kringum þessi lög.
Mér finst að þeir, sem endilega vilja
afla sér áfengis, séu ekki ofgóðir til
að panta það sjálfir fra útlöndum, eða
frá þeira verzlunura, sem hafa leyfi til
að selja það, og greiða gjald fyrir það
i landssjóð, og mér finst misráðið, að
þingið opni mönnum veg til að fara
i kringum lög, sem þingið er að
samþvkkja.
Árgjaldið fyrir vinsöluleyfið hefir
verið fært úr 200 kr. upp i 500 kr.
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ir eru yfir myndugsaldur, og þess vegna
virðist nefndinni réttast að jafnt gangi
yfir alla, og að þetta ákvæði gildi al
ment. Auðvitað kemur ekki til greina
með þetta ákvæði, fyr en eftir þann
tima að þessi lög öðlast gildi, og þá er
réttur einstakra manna alls ekki brotinn. Þar sem í núgildandi lögum er
tekið fram, að námsmenn ekki séu
skyldir að borga slíkar skuldir, þá er
vist ekki sú aðallega meining að sporna
við því, að námsstyrkurinn gangi til
sliks, heldur miklu fremur sá, að þeir
eyðileggi ekki sjálfa sig. Að »drekka
upp á krit« er lika álitið afar siðspillandi. Það er einmitt þetta sem nefndin álitur, að vakað hafi fyrir þegar
lögin 1888 voru gefin út, og þessi ástæða gildir um alla. Það mætti að
visu segja sero svo, að þó skaði væri
að hverjum þeim manni, sem glataðist,
þá væri þó dýrari námsmaðurinn en
hinir aðrir. En þó svo væri, þá er
nefndin þó á þeirri skoðun, að ákvæð
ið ætti að vera alment. Það er stór
skaði að hverjum sem tapast i drykkjuskap.
Þá er enn frerour brtill. nefndarinnar
við 16. gr., og mætti segja að hún
væri sérstaks eðlis, því eins og sjá má
á tillögunni, þá er hér principiel mismunur, hvernig nefndin lítur á það
brot, eða stjórnin og h. Ed. Nefndin
vill sem sé skoða það brot, að veita
ungling innan 16 ára og þeim öðrum,
sem greinin nefnir, vitskertum mönnum o. s. frv. áfengi, á annan veg en
brot móti öðrum ákvæðum frumvarpsins; hún álitur að það sé glæpur, þó á
'lágu stigi sé, þar sem hin önnur brot
eru fremur lögreglubrot. Það er vist
enginn i vafa um að skoða megi sem
glæp, að veita mönnum áfengi, sem
hafa ölæði (delirium), eða þeim sem
sem hanu hefir fengið að láni, en nú sviftir hafa verið fjárforráðum sökum
eru oft og einatt námsmenn, sem komn- drykkjuskapar, eða þeim, sem skertir

og nú er komin fram sú breytingartillaga að gjaldið skuli i kaupstöðum
vera 300 kr.
Þessi gjaldgreiðsla er nefndinni ekkert kappsmál, og þó að meiri hluti
nefndarinnar greiði ekki atkv. með
þessari brtill., þá ætlar nefndin ekki að
neinu leyti að fara að berjast á móti
henni. Það sem fyrir nefndinni vakti
var það, að það væri ósanngjarnt að
láta veitingamenn greiða lægra gjald
en kaupmenn, þvi það hefir verið álitið, að sala í smáskömtum væri arðsamari en kaupmannsleg verzlun með
átengi.
En sem sagt, þó að nefndin fyrir
sitt leyti ekki greiði atkvæði með þessari breytill. þá er henni það ekkert
kappsmál.
Þá er enn brtill. við 7. gr. um að
gjaldið sé hækkað úr 50 kr., komi i
káupstöðum 500 kr. og utan kaupstaða
2Ö0 kr. Þar er einnig brtill. um, að
leýfið gildi aðeins fyrir einn sölustað;
nefndin greiðir ekki atkvæði með
henni.
Þá er brtill. frá h. þm. Húnv. (Bj.
Sig.) á þgskj. 348, um að taka skýrt
fram, að veitingaleyfi gildi aðeins um
éinn sölustað. Fyrir nefndarinnar hönd
lýsi ég því yfir, að hún aðhyllist hana,
hún gengur út á það, að maður, sem
t. d. er búsettur i einum hreppi, og
hefir veitingaleyfl, geti ekki flutt sig»i
annan hrepp eða í annan stað f hreppnum, og veitt þar átengi, og alveg samsvarandi um veitingamenn í kaupstöðum, að þeir ekki geti selt brennivin
annarsstaðar en í veitingastaðnum.
Þá er brtill. nefndarinnar við 12. gr.;
eg hlýt að álfta hana á talsverðum
rökum bygða. í 12. gr. er tekið fram,
að enginu námsmaður af skóla landsstjórnarinnar þurfi að borga áfengi,
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eru á geðsmununum, og nefndin er hlýða ákvæðum hinna gildandi laga um
sannfærð um að hugsunarháttur þjóðar- verzlun og veitingar áfengra drykkja.
innar er kominn svo langt, að hún muni Eg er að visu ekki nægilega kunnugur
álíta þetta siðferðislegan glæp, og sé til þess að geta sagt um, hvort þáu
það glæpur, þá er rétt að leggja harð- selja vínföng öðrum en farþegum, en
ari hegningu við því, en öðrum brot- vildi að eins gjöra þessa fyrirspurn,
um gegu þessum lögum.
hvort þau ekki væru háð almennum
Það gæti verið dálitill meiri vafi á, ákvæðum laganna meðan þau eru við
hvort skoða ætti sem glæp, að veita ísland.
unglingum innan 16 ára áfengi, en eg
Eg vona að háttv. deild taki þessum
fæ þó naumast annað séð en það sé breytingartill. nefndarinnar vel. Nefndglæpsamlegt að tæla máske unglinga in hefir viljað fara skynsamlegan meðút á hina skaðsamlegu glötunarbraut alveg, og álitur að þetta geti orðið til
ofdrykkjunnar.
Frá minu sjónarmiði mikilsvarðaudi bóta.
er það skylt þvi broti, sem 175. gr.
Eg hefi yfirfarið þær áskoranir, sem
hegningarlaganna leggur við einfait þinginu hafa borizt, og sem ganga enn
fangelsi eða jafnvel betrunarhúsvinnu, lengra; en siðan eg siðast mintist á þær,
að minsta kosti get eg ekki annað séð, hefir mér borizt ein úr S'.éttuhreppi i
siðferðislega skoðað.
ísafjarðarsýsíu undirskrifuð af 217
Að endingu vil eg geta þess, að eg mönnum, og fer hún fram á algjört
hefi átt tal við hæstv. landsh. um allar innfiutningsbann.
breyt.till., og hann látið i ljósi, að hann
Klemens Jónsson-.
Eg get sagt eins
ekki mundi mótfallinn neinni þeirre, og fleiri, að eg varð forviða á, að stjórnnema hvað hann taldi breyt.till. við in skyldi leggja fyrir þingið frumv.,
16. gr. varhugaverða.
Hann er því sem gekk eins langt og þetta gjörir, en
raiður ekki til staðar núna, svo hann þar sem það eindregið heldur fram
getur ekki lýst yfir skoðun sinni um þeirri stefnu, að gjöra mönnum örðugt
hinar aðrar breyt.till., en eg vona, að fyrir að ná i vinföng, án þess að banna
engin mótstaða verði frá bans hálfu, sölu þeirra, sem eg álít alveg rétta, þá
hvað þeim viðvíkur, og skyldi verða get eg fyllilega lýst ánægju minni yfir
mótstaða gegn þessarí einu breyt.till. því.
um fangelsishegninguna, þá mun nefndSama get eg sagt um breytingartill.
in reyna að fara einhvern milliveg, en nefndarinnar, að þótt að nefndin væri
eg vil enn einu sinni taka fram, að frá skipuð eintómum bindindismönnum, þá
minu sjónarmiði og meiri hluta nefnd- felli eg mig vel við þær, að minsta
arinnar er það glæpur, að minsta kosti kostí þær, sem hún hlýtur að leggja
siðferðislegur, að veita unglingum á- raesta áherzlu á, svo varlega hefir
fengi. — Frá miru persónulega áliti nefndin farið i sakirnar, og álit eg það
skoðað er öll áfengisverzlun i sjálfu sér mjög hyggilegt.
glæpur.
Breyt.till. við 12. gr., að enginn sé
Eg ætlaði að gjöra eina fyrirspurn skyldur til að borga lánað vfn, get eg
til hæstv. landsh., en hann er þvi mið- eftir atvikum fallist á. Lánsverzlun er
ur ekki viðstaddur, en eg held, að eg i sjálfu sér sjaldan affarasæl, og engin
verði þó að láta háttv. þingdeitd heyra ástæða til að hjálpa kaupmanninum
hana. Spurningin var sú, bvort strand- að ná inn brennivfns-skuldum með lögferðaskipin ekki séu skyldug til að j sókn.
Eg veit, að þetta muni þykja
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æði-hart, en eg vil benda á, að slíkt kveða gjald af veitingamönnum i kauper eigi alveg óþekt i lögum ura lik til- stað 300 kr. Nefndin vill ákveða það
felli. Þannig er maður eigi skyldur til 500 kr. eins og af kaupmönnum, sem
verzla með vin, og ímynda eg mér, að
að borga spilaskuldir.
Sama er að segja um breyt.till. við hún hafi einkum haft Reykjavík fyrir
1&. grein, að eg er því samþykkur að augum, og skal eg játa það, að veitberða A refsingu fyrir þess konar brot, ingahús hér séu full fær ura að greiða
sem þar eru tekin fram, og get full- jafnt og kaupmenn og enda meira, en
komlega fallist á það, sem h. þingm. alt öðru máli er að gegna um veitingaV. Sk. (Guðl. G.) sagði, að það megi hús í öðrum kaupstöðum, þau munu
skoða það sem siðferðislegan glæp, að naumast hafa efni á að greiða svona
veita t. d. unglingum innan 16 ára á- hátt gjald og eg fer fram á til málafengi, og þá ekki siður í hinum öðrum miðlunar, hvað þá heldur hærra. —
tilfellura, þegar maðurinn heflr deliri- Það hefði kannske verið réttast, að taka
um, er geðveikur o. s. frv. Eg álit því Reykjavik sérstaka, en nefndinni hefir
rétt, að láta slik brot við itrekun varða að likindum þótt óviðfeldið að koma
fangelsisvist, einkum þar sem engin með þess konar breyt.till., og af sömu
takmörk eru sett niður á við, og eg get ástæðu hefi eg heldur ekki koraið með
enda hugsað mér þau tilfelli, sem á- breyt till. í þá átt, sem einungis hefði
stæða gæti verið til að beita hinu eitt hús sérstaklega fyrir augura.
stranga fangelsi við slik brot.
Þá er önnur breyt.till., sem eg er
Það eru aðallega 4. og 5. breyt.till. riðinn við, og er við 8. breytingartill.
nefndarinnar, sem eg get ekki vel fail- nefndarinnar.
ist á; eg sé enga ástæðu til að láta
Nefndin vill hækka gjaldið fyrir leyfissýslunefnd fara að fjalla um það, hvort bréfin til að veita áfenga drykki i
veita eigi verzlunarleyfi, en Alít, að kaupstöðum úr 50 kr. upp í 500 krón.
hreppsnefndin sé og eigi að vera ein- Þetta gæti verið rétt, ef það ætti að
eins við þá, sem leyfi fá eftir að þessi
fær um það.
H. framsögum. (Guðl. G.) færði sem lög öðlast gildi, en er alls ekki rétt
ástæðu fyrir því, að verið gæti, að gagnvart þeim, sem leyfi hafa keypt
kaupmaður á einhverjum stað hefði siðan lögin ftá 10. febr. 1888 gengu i
hreppsnefndina algjörlega i vasanum, og gildi. Því það er góð og gömul regla,
gæti því hæglega fengið leyfið hjá henni, að lögin eigi ekki að hafa tilbakaverken honum mundi örðugra að hafa alla andi kraft mönnura til skaða. Þeir hafa
sýslunefndina á valdi sínu, en eg get að visu fengið veitingaleyfið til 5 ára,
varla gjört svo litið ur hreppsnefndun- og verða að sætta sig við, að fá það
um, að sllkt geti átt sér stað, og álít ekki endurnýjað eftir þann tíma, en
ekki eiga við, að bæta æðri líðum þar það er ósanngjarnt raeð nýjum lögum,
inn I, enda virðist það koma i bága við að gjöra þessum mönnum örðugra fyrVeitingamaður,
það héraðafreisi, sem meiningin er að ir, ef þeir fá leyfið.
sem
hefir
keypt
veitingahús
fyrir ef til
veita með lögum þessum, og eg mun
þvl greiða atkvæði gegn þessum breyt- vill 20—30 þúsund kr., og hefir fengið
veitingaleyfi til 5 ára, eftir lögum 10.
ingartill.
Þá hefi eg kemið raeð breyt.till. við febr. 1888, hann á það nokkurn veginn
7. breyt.tiil. nefndarinnar, um að á- vfst, að fá þetta leyfi endurnýjað frá
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héraðsbúa hálfu, hafl hann eigi staðið
illa í stöðu sinni, en það er ranglátt af
löggjafarvaldinu að hækka leyfisbréfagjaldið fyrir þessa menn, sem þegar
hafa leyfi.
Þetta hefir líka nefndin að öðru leyti
fundið, því eftir 2. gr. eiga kaupmenn,
sem nú eru undanþegnir nýju leyfisbréfagjáldi, að halda þeim rétti, sem
þeir hafa, og nefndin gjörir sjálf ráð
fyrir, að hlutafélög, samlög og aðrar
stoínanir, haldi þessum rétti í mörg ár.
Þannig verður ósamkvæmni í lögunum,
sem bitnar eingöngu á þeim veitingamönnum, sem nú eru, og vona eg að
þetta megi laga við 3. umr. En undir
öllum kringumstæðum vona eg að min
breyt.till. verði samþykt, þvl hún dregur þó úr tillögu nefndarinnar.
Björn Sigfússonz Úr þvf að háttv.
framsögum. (Guðl. G.) hefir lýst þvi yfir
fyrir nefndarinnar hönd, að nefndin geti
gengið að breyt.till. minni á þingskjali
348, þá hefi eg ekki mikið um hana að
segja, þvi eg sé að nefndin hefir skilið
það rétt, að tilgangur minn með henni
var sá, að koma inn i lögin skýru ákvæði um, að veitingaleyfi veitingamanna væru bundið við heimili þeirra.
Þessi breyt.till. er til þess að koma i
veg fyrir það skaðræði og siðspillingu,
sem leiðir af þvi, að duglegir veitingamenn ferðast fram og aftur til vinveitinga út frá heimilum sinum, eins og
altitt er bæði á Suður- og Norðurlandi,
þar sem þeim helzt það uppi að selja
áfengi hvar sem er i þeirra lögsagnarumdæmi.
Mér finst lika, að með þvi að setja
þetta ákvæði inn i 7. gr. frumv., þá sé
það i fullu samræmi við 2. gr., þar
sem tekið er fram, að leyfisbréf kaupmanna til að selja áfenga drykki gildi
að eins fyrír einn sölustað.
Aftur á móti virðist mér breyt.till. h.
Alþ.tíð. B. 1899.

.
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1. þingm. Eyf. (Kl. J.) sé heldur til að
draga úr gagni þvi, sem að af lögum
þessum ætti að leiða, og eg get ekki
séð neitt ósanngjarnt í því, þótt veitingamönnum í kaupstöðum (Reykjavik,
ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði), sem
vanalega reka áfengisverzlun í stórum
stíl, sé ætlað að borga eins hátt gjald og
kaupmenn eiga að greiða. Slikir veitingamenn eru einmitt stórkaupmenn
með áfengi, og mundu lika vafalaust
leggja þetta gjald á vínið, sem þeir selja.
Ef hér væri um þarflegan atvinnurekstur að ræða, þá væri kanske ástæða til
að hafa þetta gjald lægra, en eg hygg
að enginn treystist til að halda þvi
fram, að áfengissalan sé til neins góðs.
Það getur auðvitað verið, að þeim
mönnum, sem nýlega hafa sett sig niður
í kaupstað til vinveitinga, og keypt
hafa dýr hús og sett sig i all-mikinn
kostnað, þyki tilfinnanlegt að greiða
þetta gjald. En mér finst þó að þessir
menn hefðu vel getað búizt við því, að
eitthvað yrði hert að þessum atvinnuvegi, eftir stefnu þeirri og anda, sem
komið hefir fram á hinum siðari árum.
Mér er reyndar ekki kappsmál um
breytingartill. þessa, en auðsjáanlega
miðar hún þó heldur til að draga úr
hinum góða tilgangi frumv., og þvi get
eg ekki verið með henni.
Úr þvi stjórnin og þingið kannast
við, að þörf sé á að stemma stigu fyrir ofdrykkjunni, þá mega ráðin til þess
ekki ganga skemur en er í frumv., og
eg hefði satt að segja upphaflega búist
við þvi, að sporið yrði stigið talsvert
stærra.
Landshöfðingi: Eg leyfi mér að lýsa
ánægju minni yfir því, hversu nefndin
hefir leyst starfa sinn af hendi, því eg
gat varla búist við því, er eg sá, að í
nefndina voru kosnir 5 bindindismenn,
að þeir tækju frumv. eins vel og háttv.
51 (26. sept.).
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efri deild, en eins og frumv. liggur nú
fyrir með breyt.till. nefndarinnar, álit
eg það vel aðgengilegt bæði fyrir stjórnina og landsmenn.
Breyt.till. gera fáar miklar efnisbreytingar, og get eg felt mig við flestar
þeirra, en eg vil þó taka það fram, að
breyt.till. h. 1. þingm. Eyf. (Kl. J.) eru
mikið til bóta fram yfir breytingartill.
nefndarinnar undir 7. og 8. tölulið við
6. og 7. gr. frumv.
Eg verð að vera samdóma h. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.) í þvi, að það sé of mikil
hækkun, að setja gjaldið fyrir veitingaleyfið í kaupstöðum úr 50 krónum í
500 kónur.
Þar sem h. 2. þm. Húnv. (Björn S.)
áleit, að það værí afturför, að færa
þetta gjald úr 500 kr. i 300 krónur og
taldi veitingamann8stöðuna ekki nytsama atvinnu, þá gæti eg verið honum
samdóma, eí ekki væri um annað en
vínfangaveiting að ræða, en veitingamenn veita lika ferðamönnum hýsing
og beina, og er það nauðsynlegt, sérstaklega í kaupstöðum.
Vér viljum
gjarnan beina ferðamannastraumnum
hingað, en vér getum ekki búist við þvi,
að menn vilji koma upp hótelum fyrir
ferðamenn, et veitingamenn þurfa að
borga bátt gjald fyrir vínfangasöluna,
sem þeir eiga erfitt með að borga, og
eg held að það væri til að spilla fyrir
að geta komið upp gistihúsum i landinu,
ef breyt.till. nefndarinnar yrði samþykt,
og legg þvi með því, að breyt.till. h.
1. þm. Eyf. (Kl. J.) verði samþykt, því
eg verð að álita, að þar sé um nytsama
atvinnu að ræða, þar sem er að tala
um, að láta innlendum eða útlendum
ferðamönnum gisting i té.
Eins og h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) tók
fram, ætti aldrei að þurfa að borga
fyrir endurnýjun veitingaleyfis meira
en leyfið kostaði í upphafi, þannig, að
hafi það kostað 50 kr., ætti að borga
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50 kr., en 300 kr. ef það hefði kostað
300 kr. upphaflega.
Þeir menn, sem hafa veitingaleyfið
nú, ættu því ekki að þurfa að borga
roeira en 50 kr.
Svo er sérstaklega eitt ákvæði i tillögum nefndarinnar, sem eg get ekki
felt mig við. Það er 10. breytingartill.
hennar, að fangelsi skuli beitt fýrir itrekað brot gegn 16. gr. frumv., en eg
vona, að nefndin athugi það tii 3. umr.
Mér finBt nógu hart að ákveða háar
sektir og missi veitingaleyfis, en það
eigi ekki við, að beitá fangelsi og fara
með brotið eins og það væri kriminelt,
þar sem það eftir eöli sinu er lögreglubrot, og fangelsisvist því alt of hörð
refsing gegn því.
Að öðru leyti get eg verið með frv.
og breyt.till. við það frá háttv. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.).
Breyt.till. á þingskjali 348 tel eg líka
i fullu samræmi við frumv. í heild sinni
og tel líklegt, að hún verði samþykt.
Framsögumaður (Guðlaugur Guðmundsson}'. Eg hefi ekki mikið að athuga við
ræður þær, er fram hafa komið, og er
þakklátur hæstv. landsh. fyrir undirtektir hans á breyt.till. nefndarinnar.
Eg gerði upphaflega grein fyrir því,
á hverju nefndin hafi bygt ákvæðið i
10. lið, en verði það frumv. að fótakefii, mun hún fús á að slaka til, og
mun athuga þetta undir 3. umr.
Þar sem h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) talaði
um, að þeir sem fengið hefðu veitingaleyfi til 5 ára gegn 50 kr. gjaldi, yrði
við endurnýjun þess að greiða hið
hærra gjald, og að þetta væri ekki
heppilegt gagnvart þeim, þá gæti það
verið, að undanþága fyrir þá i þessu
efni yrði þeim ekki hagur, þvi það gæti
verið spursmál um, hvort ekki væri
meiri hætta fyrir þvl, að þeim yrði
neitað um endurnýjun leyfisins, ef það
kostaði ekki nema 50 kr.
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Þó sk&l þetta einnig verða athugað
til 3. umræðu.
Fleira hefi eg ekki að athuga, en
vona, að sem flestar at breytingartill.
nefndarinnar verði samþyktar.
Landshöfðingi: Þvi hefir verið skotið
að mér, að háttv. frarasögum. (Guðl. G.)
hafi spurt eftir þvf, hvernig væri varið
veitingaleyfi póstskipanna hér við land.
Min skoðun á þvi hefir ávalt verið sú,
að þessi skip hefðu ekki leyfi til að
selja vinföng hér við land án sérstaks
leyfis, öðrum en íarþegum og þeim,
sem heyrðu skipinu til.
En hitt er mesti ósiður, að menn fara
úr landi út i skip þessi og nota þau
eins og veitingahús, því slíkt er þarfleysa og til siððpillingar, og þyrfti að
koma þvi af.
Guðjin Guðlaugsson: Það er sá galli
á mér, að eg er ekki eins þakklátur
og aðrir háttv. þingmenn hvorki stjórninni né nefndinni fyrir meðferðina á
þessu frumv., því að eg fyrir mitt leyti
vil ekki þakka fyrir neitt, fyr en eg
veit, að það sé þakkarvert, og eg held
að frumv. muni ekki verða eins heppilegt og formælendur þess búast við,
sérstaklega, ef breyt.till. nefndarinnar
komast að.
Eg er gagnstæðrar skoðunar og þeir, sem halda frumv. þessu
frara, og álít engin þvingunarlög heppileg fyrir þjóðina, þvi þau eru haft á
frelsi manna, æsa til mótþróa og hafa
illar afieiðingar.
Auk þess finnast mér sum ákvæði i
breyt.till. nefndarinnar ekki fullkomlega
eðlileg, og hægt að fara í kringum þau.
Það er t. d. 1. breyt.till. nefndarinnar
við 2. gr. frumv. »verzlunarfélög, að
undanskildum kaupfélögum og pöntunarfélögum«.
Eg hefi i rauninni ekki út á þetta að
setja. En hvað er þá kaupfélag, hvað
pöntunarfélag ? Eg held að verzlunar-
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félög megi telja með kaupfélögum og
pöntunarfélögum, en það þarf útskýringar á þvi, hvað verzlunarfélög, hvað
kaupfélög og hvað pöntunarfélög eru.
Eg get ekki skilið annað, en að hvert
félag, sem getur likst kaupfélagi, sé
um leið verzlunarfélag, enda eru til
verzlunarfélög hér á landi, sem eru
samtvinningur af kaupfélögum og pöntunarfélögum, og þá um ieið réttnefnd
verzlunarfélög.
Ef menn telja heppilegt að útiloka
verzlunarfélög frá vinkaupum, þá er
það kostur fyrir forstjórana, því að það
eru vandræði fyrir þá, að þurfa að
panta vin. En þeir geta með fortölum
fengið menn ofan af vínpöntunum.
Aftur á móti er það óheppilegt að útiloka samlög frá vinpöntunum, en
strðla til þess, að einstakir menn útvegi
sér vínföng, þvi eg held, að það verði
til þess, að ala menn upp í drykkjuskap,
og að það gjöri tolleftirlitið æði örðugt.
Og það mun reynast, að verði slíkar
pantanir margar, að þá eiga tollheimtumenn landssjóðs erfiða daga við að innheimta tollinn, og landssjóður mun tapa
töluverðu af lögskipuðum tekjum.
Þá er töluverð efnisbreyting hjá
nefndinni þar sem hún vill breyta
orðunura »hreppsnefnd eða bæjarstjórn*
í »hreppsnefnd og sýslunefnd eða bæjarstjórn«, þar sem talað er um leyfisveiting til vínfangasölu.
Þetta er mikil efnisbreyting, en eg
verð þó að játa, að eins og þetta stendur í frumv., þá veit eg ekki hvað þessi
orð eiga að þýða, að leita umsagnar
hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, þegar
ekki þarf að fara eftir þvf. En eg efast um, að heppilegt sé að hafa það
jafn strangt og nefndin vill.
Það er þó einkum niðurlag þessarar
greinar, sem mér finst leiðinlega orðað.
Þar sem talað er um þá staði, þar sem
51*
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vinverzlun hefir ekki verið áður, að
vinsöluleyfið megi þvi að eins veita, að
sömu stjórnarvöld séu því meðmælt.—
Eg hefi að sönnu hér ekki út á efnið
að setja, en mér þykir þetta leiðinleg
upptugga, og vona eg, að nefndin athugi það til 3. umr.
Eg verð lika að vera á þeirri skoðun,
að ekki eigi að gjöra veitingamönnum
of erfitt fyrir, þó mér sé lang lakast
við menn af þvi tagi. Það er nefnilega
svo, að á æði-mörgum kaupstöðum út
um landið eru engin gistihús án vínsöluleyfis, þvf ella mundu þau ekki geta
staðist, og þannig njóta margir menn,
sem ekki njóta áfengis, þó óbeinlinis
góðs af stöðum þessum með því að fá
þar gistingu.
Þess vegna er eg samdóma hæstv. landsh. um að taka til
greina breyt.till. háttv. 1. þingm. Eyf.
(Kl. J.).
Það hefir verið tekið fram, að farið
mundi I kringum þessi lög. Að visu
munu vínfangakaup verða minni, en
neyzlan verður samt öllu meiri sumstaðar. Þetta er nauðung og valdþvingun, en hún á alment illa við hugsunarhátt manna, og þeir munu margir
hverjir þvi fremur reyna að fá sér í
staupinu; gamlir drykkjumenn beita oft
óskiljanlegri kænsku til þess að ná sér
í vin, og það eru þá einkanlega þessi
fljótandi veitingahús, strandferðaskipin,
sem gjöra þeim hægra fyrir, þvi þó
menn hætti að drekka til sveita, þá
svala þeir sér á skipunum. Þeir gera
sér þá óþarfa smáferðir til að fá sér i
staupinu, og borga auðvitað fyrir það
tiu peninga fyrír einn, auk þess sýna
þeir sig sem kvikindi fyrir erlendum
þjóðum.
Hæstv. landsh. tók það fram, að veitingar þessar á skipunum væru óleyfilegar nema fyrir farþega, og lýsti þvi
yfir, að það mundi verða takmarkað,
en svo er það nú, að hver einasti gufu-
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bátur, að undanskilinni »Reykjavikinni«,
nú rétt til skams tima mun hafa þetta
í frammi. Þó aðhaldið verði nú meira
hér eftir, mun naumast hægt að stemma
stigu fyrir þessura ósið, raenn taka sér
þá heldur, eins og eg sagði áðan, sraáferðir til þess að ná í vínið, og því
verður árangurinn ekki sá, sem búast
mætti við. —
Það er eðlileg uppástunga neftadarinnar, að vilja fráskilja alla verzlunarmenn frá þvi, að geta pantað vín fyrir
aðra, en á hinn bóginn sýnist mér ekki
að nefndin geti komið í veg fyrir slikt.
Einn maður getur vel framkvæmt þetta,
og er þó laus við alla ábyrgð. Hið
eina, sem unnið er við það, er það, að
tollstjórnin hefir aðgang að hundrað
mönnum fyrir einn.
Fyrst verzlunarmenn eru undanskildir, ætti að taka
alla undan.
Framsögumaðmr
(Guðlaugur Guðmundssori): Eg þarf i rauninni ekki að
svara h. þm. Strand. (Guðj. G.). Ástæður hans voru svo á við og dreif, að
þær naumast gátu kallast rök. Hann
tók það sérstaklega fram, að lög þessi
yrðu haft á frelsi manna, og þó væru
þau ekki svo úr garði gjörð, að ekki
væri hægt að fara i kringum þau. Það
er nú svo með alla löggjöf, að hún
leggur eitthvert haft á geðþótta manna
og sjálfræði, og hins vegnar er hún aldrei svo itarleg, að ómögulegt sé að
fara í kringum hana. Þetta er þvi ástæða móti allri lagasetning yfir höftað.
H. þm. átti erfitt með að greina sundur merkinguna á orðunum: verzlunarfélög og kaupfélög og skoraði á mig
að skýra þau fýrir sér. Þar til vil eg
svara því, að það er ekki hlutverk
þingsins eða löggjafarvaldsins í heild
sinni, að gefa slikar skýringar, það er
ætlunarverk dómstólanna, og nú liggja
einmitt fyrir dómar, er skýra hugtakið
»pöntunarfélag<.
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Yflr höfuð fundust mér mótbárur h.
þm. æríð veigalitlar. Hann sagði meðal annars, að tolleftírlitið yrði erfiðara
og að landssjóður mundi þvi tapa lögskipuðum tekjum. Nei; tollstjórnin sér
um það, hún hefir tollskrána að halda
sér að. Hið nýja fýrirkomulag verður
auðvitað nokkuð umfangsmeira fyrír
lögreglustjórana, en það er nýtt, ef h.
þm. ber þá svo fyrir brjósti sér, að
hann þeirra vegna ekki vill aðhyllast
frumv. Við höfum nú tveir lögreglustjórar hér i deildinni talað um þetta
mál, og er ekki að heyra á okkur, að
við látum afieiðingar frumv. fyrir
okkur, brenna okkur fyrir brjósi. Oss
lögreglustjórunum gjörist því engin þörf
á vorkunsemi hins h. þm.
Að því er snertir 4 og 5 breyt.till.
nefndarinnar, þá er nokkur munur á
orðaiaginu. Á fyrrí staðnum má veita
leyfið, ef hreppsnefnd o. s. frv. er þvi
meðmælt, en á síðarí staðnum ekki
nema þvi að eins, og það er nokkur
munur. í báðum tilfellum liggur það
náttúrlega undir fullnaðarúrskurð amt
manna, hvort leyfið skuli veitt eða
ekki, amtmaður getur neitað um leyfiö,
jafnvel þótt hreppstjórn og bæjarstjórn
mæli með.
Að þvi er að öðru leyti snertir spár
hins h. þm., þá hafa þær hvergi ræzt
enn i heiminum.
Eg er alls ekki
hræddur um, að menn fari að panta
vin frá útlöndum. Eg er sannfærður
um, að ef lög þessi verða samþykt,
þá vex hin komandi kynslóð upp undir miklu minni freistingum og hollari
áhrífum en við, sem nú förum að nálgast hin efrí ár. Eg þykist þar geta
talað úr flokki þeirra manna, er þekkja
til bæði hér og 1 útlöndum.
Það var broslegt það, sem h. þm.
sagði um strandferöatúra brennivinsþyrstra manna, en þó svo væri, þó
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menn tæku sér slika ferd á hendur til
að fá sér i staupinu, þá er það viðurkent, að slikir »kvartalsdrankere<
skemma sig ekki eins og hinir, er
drekka að öllum jafnaði. En i sjálfu
sér er hún nokkuð kátbrosleg þessi spá
þm., að menn kosti hálfum mánuði auk
ærínna peninga um hábjargræðistimann til þess einu sinni að gjöra sig vitlausa.
Mér þótti vænt um þá yfirlýsingu
hæstv. landsh., að sá ósiður, að veita
vin á póstskipunum öðrum en farþegum, væri óleyfilegur. Þar var gott, að
sú yfirlýsing kom fram.
Ouðjón Guðlaugsson: Það gekk yfir
mig að heyra, að eins skarpvitur lögfræðingur og h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
er, að honum þó skyldi ganga svo illa
að skýra frá, hver munurínn er á
orðinu verzlunarfélag og pöntunar- eða
kaupfélag. Það virðist svo sem dómarinn hafi skilið eftir dómgreindina
heima á hyllunni, þó hún væri svo
handbær, að hann gæti fiutt hana með
sér, en alt ura það, þá mun hinum h.
þm. erfitt að sanna að kaupfélag sé
ekki verzlunarfélag.
H. þm. vildi ekki sansast á, að landssjóður tapaði á lögum þessum. Þó er
það tilgangur þeirra að drykkjuskapurinn minki, en ef bann minkar, minkar
tollurinn.
(Guðlaugur Guðmundsson:
Ekki hinar lögskipuðu tekjur!).
Það er undarlegt, að hinn h. þm.
skuli byggja svo mikið á tollskránum,
þær eru þó ekki svo áreiðanlegar. Eg
segi það af eigin reynslu. Nýlega hefi
eg borgað fleiri hundruð kr. i toll fyrir
vöru, sem ekki stóð á tollskrá. Og
auk þess, — þó varan standi á tollskrá, er engin vissa fyrir þvi að tollurinn verði borgaður, því ómögulegter
að koma i veg fyrir að móttakandi fái
vöruna og brúki hana, áður en hann
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borgar tollinn; mér vitanlega þarfhann
ekki að sýna annað en adressubréf til
þess að fá vöruna, hvort sem hún er
tollskyld eða ekki.
H. þm. kvaðst undrast vorkunsemi
mína með lögreglustjórunum, og sagði
sér það nýnæmi. Það er liklegt; en eg
get þó vorkent þeim það, sem vorkunuarvert er, nefnilega þannig lagaða
tollheimtu.
Þá eru breyt.till. 4 og 5, þær eru
þýðingarlausar; en hinn hv. þm. vill
ekki taka neinum mótbárum.
Það er
enginn munur á þvl að segja »því að
eins« og »alls ekki neraa«, eða að
minsta kosti þarf hárfínan lögfræðing
til að finna greinarraun á þvi, og er
það þó auðheyrt, að h. þm. mótmælir
að eins til að mótmæla.
H. þm. sagði, að getgátur rninar nm
fraratiðina væru spádómar. Já, að vísu,
en spá er spaks geta.
Spádómarnir
eru góðir, ef þeir eru á rökum bygðir,
og þeir eru óhjákvæmilegir, þvi annars væri ómögulegt að mótmæla nokkrum nýbreytingum hvað vitlausar sem
væru. Það getur verið, að menn í hans
héruðura séu ekki vaxnir því að panta
frá útlöndum, en það þart þá ekki að
fá það endilega frá útlöndum, það má
skrifa eftir þvf frá Reykjavik, og flestir munu tærir um það, að minsta
kosti með hjálp annara, og liklegt er
að þeir verði jafnfullir af romminu eða
brennivininu frá Reykjavík og frá
Khöfn.
Þá sagði h. þm., að þeir, sem ferðuðust á skipunum til að fá sér i staupinu, sköðuðust ekki eins og þeir, sem
drekka daglega. En það er sitt hvað
skaði og skömm, og eg leit á skömmina. Það er skömm að drekka i óhófi,
þó ekki sé nema einstöku sinnum, og
það er skammarblettur á þjóðinni, ef
menn nota strandferðabátana til þess
að fara með þeim og fylla sig, en það
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er eg sannfærður um, að menn gera.
Eg veit dæmi til, að menn hafa legið
i roti af ofdrykkju miíli hafna. H. þm.
gerði ráð fyrir, að menn þyrftu að eyða
alt að ljt mánuði i þessar ferðir og
borga ærna peninga, en sumstaðar
þurfa þeir nú ekki að fara nema miluna og gjalda 50 a. fyrir farið, en
ferðast undir því yfirskyni, að þeir séu
að skemta sér. Hygg því, að ástæður
h. þm. út af þessu séu æði lettvægar;
það er að visu spádómur minn, að
menn noti strandferðaskipin til drykkju,
en alt er spádómur, þegar um óorðna
hluti er að ræða, og þá riður á þvi
einu, að hann sé bygður á likura eins
og nú þessi spá min.
framsögumaður (Guðlaugur Guðmundsson): Eg ætla ekki að eltast við
útúrdúra þess þm., er siðast talaði,
(Guðj. G.), þvi þeir snerta ekki málið
eða skynsamlegar röksemdaleiðslur í
þvi. H. þm. gaf í skyn að hann legði
hér fram alla sína vizku og þó eg eigi
bágt með að trúa þvi, að hann eigi
ekki meira af því, en hann sýnir hér,
skal eg samt ekki rengja hann um
þetta. Hanu vildi nefnilega að eg færi
að halda fyrirlestur hér um mina dómaravizku, en eg tók það fram, að það
væri ekki hlutverk löggjafarvaldsins að
skýra lögin, heldur dómaranna. Það
er þess vegna rangfærsla bjá þm., að
eg hafi ekki treyst mér til að gera
greinarmun á verzlunarfélögum annars
vegar og kaupfélögum og pöntunarfélögum hins vegar, því eg treystí mér
vel til þess, en eins og eg tók fram,
þá liggur það ekki fyrir hér að skýra
þess kouar. Hann sagði að tolleftirlitið mundi verða svo torvelt, að landssjóður mundi tapa lögskipuðum tekjum
sökum þessa örðugleika. Eg benti honum á tollskrárnar. og hver heilvita
maður getur séð, að þær verða ekki óáreiðanlegri, en þær eru nú, þó þetta
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framv. verði að lögum. Svo var einn
útúrsnúningur enn, sem eg vildi leiðrétta. H. þm. bar það blákalt fram,
að eg hefði sagt að 2 lögreglustjórar i
nefndinni hefðu ekki hatt á móti að
taka á herðar sér þá auknu örðugleika
við tollheimtuna, sem leiddu af þessu
frumv. Eg sagði ekki »tveir lögreglustjórar i nefndinni< heldur »2 lögreglustjórar i deildinni* og átti eg við raig
og 1. þm. Eyf. (Kl. J.), sem báðir höfum mælt með frumv. Hvað spádómum hans viðvikur, þá skal eg ekki
eyða mörgum orðum til að hrekja þá,
það mun reynslan gera. Eg vil svo
ekki eyða fleiri orðum að þessu, og
vona að slikir útúrdúrar og útúrsnúningar þm. spilli ekki fyrir málinu.
ATKV.GR.: 1. gr. samþ. með 19
samhlj. atkv.
Breyttill. við upphaf 2. gr. á þgskj.
296 samþ. með 14 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 2. gr. á þgskj. 296, 2
samþ. með 17 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 2. gr. á þgskj. 296, 3
samþ. með 14 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 2. gr. á þgskj. 296, 4
felld með 10 : 10 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
nei:
jd:
Kl. Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðj. Guðlaugsson,
Eirikur Gislason, Halldór Danielson,
Guðl. Guðmundss., Jón Jensson,
Jens Fálsson,
J. Jónss. þm. A.-Sk.,
Jón Þórarinsson,
01. Briem,
Sig. Gunnarss.,
Pétur Jónsson,
Skúli Thoroddsen, Sighv. Árnason,
Þórður Thoroddsen, Tr. Gunnarsson,
Þorl. Guðmundss. Þórður Guðmundss.
Breyttill. við 2. gr. á þgskj. 296, 5
samþ. með 11 samhlj. atkv.
2, gr. frumv., þannig breytt, samþ.
með 18 samhlj. atkv.
3. og 4. gr. samþ. með 19 3amhlj.
atkv.
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Breyt.till. við 5. gr. á þgskj. 296, 6
samþ. með 16 samhlj. atkv.
5. gr., þannig breytt, samþ. með 16
samblj. atkv.
Breyt.till. á þgskj. 358 við breyt.till.
á þgskj. 296, 7 samþ. með 12 samhlj.
atkv.
Breyt.till. á þgskj. 296, 7, þannig
breytt, samþ. með 17 samhlj. atkv.
6. gr. frumv., þannig breytt, samþ.
með 18 samhlj. atKv.
Breyt.till. á þgskj. 358 við breyttill.
við 7. gr. á þgskj. 296, 8 samþ. með
12 samhlj. atkv.
Breyttill. við 7. gr. á þgskj. 296, 8,
þannig breytt, samþ. með 17 samblj.
atkv.
Breyt.till. á þgskj. 348 við 7. gr.
samþ. með 18 samhlj. atkv.
7. gr., þannig breytt, samþ. með 18
samhlj. atkv.
8. —11. gr. incl. samþ. með 18 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 12. gr. á þgskj. 296, 9
samþ. með 16 samhlj. atkv.
12. gr., þannig breytt, samþ. með 16
samhlj. atkv.
13., 14. og 15. gr. samþ. með 18 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 16. gr. á þgskj. 296, 10
samþ. með 13 : 1 atkv.
16. gr., þannig breytt, samþ. með 15
8amhlj. atkv.
17. —22. gr. incl. samþ. með 17 samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Málinu visað til 3. umr. med 18 samhlj. atkv.
Þriðja umr. (C. 368), 11. ágúst.
Landshöfðingi: Það er ósköp litilbr.
till., sem eg hefi komið fram með í samræmi við það, sem eg lét i ljósi þegar
þetta mál var til 2. umr. hér i deildinni. Þegar tekið er tillít til almennra
hegningarlaga, finst mér hegning sú, er
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til er tekin 1 16. gr. heldur há.
Það
virðist vera nóg hegning, að greiða 50
—500 kr. sekt fyrir fyrsta brot, og
missa veitingaleyfi, ef brotið er itrekað.
Eg býst við, að fangelsishegning muni
þykja eiga illa við, og af þvi eg vil
styðja frumv. og óska að það nái fram
að ganga, vil eg ráða hinni h. deild til
að fella burtu orðin »fangelsi og« í 16. gr.
siðustu lfnu.
Framsögumaður Guðlaugur Guðmundsson: Eg vil að eins taka það fram, að
nefndin hefír af sinni hálfu samþykt
breyt.till. hins hæstv. landsh. við 16. gr.
til þess að vera þvi visari um, að frv.
nái fram að ganga. Hvað hegninguna
fyrir þetta brot snertir, þá gjörði eg
þegar við aðra umr. grein fyrirafstöðu
nefndarinnar til þess atriðis. Hegningin er samt sem áður all nægileg, þó að
eg ekki geti fallist á, að það sé i sjálfu
sér ekki rétt að skoða þetta sem glæp
og leggja við þvi fangelsishegning.
Klemens Jónsson: Eg vildi leyfa mér
að gjöra stutta athugasemd, að þvi er
niðurlagið á 7. gr. snertir. Eggatþess
þegar við aðra umr., að mér þætti það
ósanngjarnt að raenn þeir, er þegar
hafa veitingaleyfi, skuli samkv. lögum
þessum hljóta að borga jafnmikið og þeir,
sem fá leyfið hér eftir. Eg hafði ætlað
mér að koma fram með breyt.till. i þá
átt, að færa gjaldið niður úr 300 kr.
niður i 50 kr., að þvi er þessa menn
snertir, og þannig láta þá sæta sömu
kjörum og áður, en sakir anna hefi eg
ekki getað komið fram með breyt.till.
Eg treysti því, að hin h. Ed. sinni þessari sanngirniskröfu og færi upphæðina
niður. Að öðru leyti hefi eg ekkert að
athuga.
Framsögum. (Guðlaugur Guðmundsson: Nefndin hefir einnig athugað þessa
till. h. þm., en bæði var það, að nefndin sjálf var henni ekki fyllilega fýlgjandi, og svo komu beinlinis fram radd-
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ir milli umræða frá öðrum b. þingdm.,
er fóru fram á að hækka upphæðina.
Nefndin fann því ekki ástæðu til að
bera þessa br.till. fram.
ATKVGR. fór þannig fTam:
Br.till.: orðin »fangelsi og< falli burtu
sþ. með öllum atkv.
Frumv. samþ. með 19 atkv. og afgr.
til Ed.
Ein umr. (C. 451, 453), 19. ágúst.
ATKVGR.: Frumv. í heild sinni sþ.
með 14 samhlj. atkv. og afgreitt til
landsh. sem lög frd alþingi.

Stofnun klæðaverksmiðju.
FRUMVARP til laga um
undirbúning og stofnun klæðaveksmiðju á
íslandi (C. 36); 1. umr., 11. júli.
Framsögumaður (Guðl. Guðmundsson}:
Um leið og eg hreyfi máli þessu, skal
eg taka það skýrt fram, að það geta
verið ýms einstök atriði í frv. þessu, sem
kann að þykja ástæða til að breyta, og
atriði, sem jafnvel okkur flutningsmönnum kann að þykja réttara að breyta.
Það er gundvallarstefna frum., sem eg
skal sérstaklega leyfa mér að dvelja
við. Nú er svo komið hjá oss, að það
álit er vaknað, að allur iðnaður geti
átt góða framtíð hjá oss, og að nú sé
timi kominn til að kippa þeirri iðnaðargrein í lag, að hún geti orðið landinu
að verulegu gagni. En slfkt er varla
hugsanlegt nema því að eins að stjórnin með landssjóð að bakhjarli gangist
fyrir málinu. En hvort stjórnin muni
vilja það, veltur auðvitað á þvi, hverjum augum hún litur á mál þetta, og
hvert útlit verður fyrir, eftir að málið
hefir verið rannsakað, að slík verksmiðja
sem hér er um að tala, muni borga sig.
Málið er svo vaxið, að undirbúningur
þess er varla meðfæri eiastakra þingm.
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né þingsins i heild sinni, það er varla
um annað að gjöra en að stjórnin taki að
sér undirbúning þess, en til þess að
gjöra þennau undirbúning svo vandiega
sem þarf, útbeimtist töluvert fé til ýmsra
rannsókna. Þetta er önnur grundvallarhugsunin i frumv., að stjórnin gangist fyrir undirbúningi málsins; hin grundvallarhugsunin er sú, að stjórnin bindist fyrir þvi að koma málinu i framkvæmd, ef um nokkrar verulegar hagsbætur fyrir landið sýnist veraaðræða.
Það eru að eins lauslegar bendingar,
sem eg get gefið i málinu sjálfu. Það
hefir verið dálitið rannsakað, einkura af
Norðlendingum, en um þær rannsóknir
býst eg við að aðrir h. þm. hér ideild
geti gefið fult svo glöggar upplýsingar
sem eg, og sleppi eg þvi að iara út i
það nú, en þó skal eg geta þess, að eg
býst við að kostnaðurinn við að koma
verksmiðjunni upp geti orðið meiri en
gjört hefir verið ráð fyrir.
Vér vitum það, að siðari árin hefir
það farið mjög i vöxt að senda ull til
Noregs, til þess að láta vinna þar úr
henni dúka, og eg þykist hafa fengið
áreiðanlegar fregnir um, að vinnulaun
fyrir ull þá, sem þeir þrir menn á Seyðisfirði, sem einkum gangast 'fyrir að
senda uli þaðan, muni hafa numið 30000
kr.: siðasta ár, og kuunugir menn fullyrða, að vér munum borga yfir 50000
kr. á ári i ullarvinnulaun til Noregs.
Ef hér 1 iandi kæmist upp verksmiðja,
sem ynni eins vel og norsku verksmiðjurnar, þá má gera ráð fyrir að hún
mundi sátja íyrir vinnu þessari.
Eg hefi sýnt manni, sem þekkir til
dúkasölu i Kaupmannahöfn, dúka unna
úr ialenzkri ull i Noregi, og spurði eg
hann, hvað þeir muudu seljast i Kaupmannahöfn; gjörði hann ráð fyrir, að
alinin af þeim mundi kosta þar 31/*—6
kr. Verkalaun og annar kostnaður við
Alþ.tfð. B. 1899.
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dúka frá Noregi munu vera tæpar 2
kr. á tvibreiða alin, og i hverja slika
alin mun fara 1—l1/’ pund af ull. Beri
menn nú þetta saman við verð á íslenzkri ull, þá er hér um sýnilegan
hagnað að ræða.
Það er harla liklegt, að vér gætum
selt hér meira eða minna af dúkum
þeim, sem vér létum vinna úr ull vorri
í Noregi. Mér er t. d. gagnkunnugt
um, að klæðskerar hér eru fúsir á að
kaupa slika dúka. Á sama hátt má
búast við að klæðaverksmiðja, gæti hún
unnið eins vel og norsku verksmiðjurnar, raundi geta selt dúka sína.
Starf
hennar mundi því verða þetta tvent:
hún mundi vinna mikið af dúkum úr
ull, er landsmenn fengju henni til vinnu,
og hún mundi einnig verða sjálístæður
atvinnurekandi, er keypti islenzka ull
og ynni úr henni dúka, er hún seldi
bæði hér á landi og einnig til útlanda,
sérstaklega til Danmerkur, þvi að þar
stöndum vér betur að vígi með dúka8ölu en aðrar þjóðir, að því leyti að
þar er tollur á útlendum dúkum, og
þar á meðal á enskum og þýzkum dúkum, sem vér mundum einkum hafa við
að keppa; en vorir dúkar eru ótollaðir
þar, að minsta kosti nú, og eg tel vist,
að Danir muni ekki fara að tolla þá,
sízt ef vér hlífðum dönskum dúkumvið
tolli, þótt vér tolluðum aðra dúka. Það
er og kunnugt, að Danir vilja koma
upp klæðaiðnaði hjá sér, þótt það hafi
hingað til ekki gengið eins vel og þeir
hafa óskað. Það er þvi harla liklegt,
að þeir mundu vilja leggja fé í klœðaverksmiðju hér, ef fyrirtækið sýndist
arðvænlegt, og þá er undir eins orðin
meiri ástæða fyrir Dani að tolla eigi
dúka frá þeirrí verksmiðju.
Eg geri ráð fyrir að klæðaverksmiðjau muni hafa bæði bein og óbein áhrif
á atvinnuvegi vora. Að visu mundi
52 (27. sept.).
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hún naumast gefa meira fyrír fslenzka
ull en aðrir, en þar kæmi þó fram nýr
kaupandi að henni, sem borgaði hana
ávalt í peningum.
Hér er um nýja atvinnugrein að ræða,
sem liklegt er að mundi blómgastogauka
auðmagn i landinu. Við það að vinna
ull vora bæði handa sjálfum oss og til
að flytja hana unna út, græðir landið
þó i öllu falli vinnulaunin. Það er viðurkent að fataefni úr islenzkri ull sé
haldbetra en flest það fataefni, sem vér
kaupum að, og þvi er það harla líklegt að vér færum að nota miklu meira
vora eigin dúka en vér höfum gjört að
undanförnu, og það væri i sannleika
vel farið, þvi að vér höfum vissulega
keypt alt of mikið af útlendum dúkum.
Eg tek það fram, að það er aðalatriðið nú, hvort stjórnin vill bindastfyrir því að koma málinu i hreyfingu, fyrst
með því að fá kunnuga menn til að
rannsaka, hvað fyrirtækið muni kosta,
og hvar á landinu muni heppilegast að
koma verksmiðjunni upp; hvaða horfur
séu með markað fyrir islenzka dúka og
hvort Danir muni með tollálögum loka
sinum markaði fyrir oss; og svo í öðru
lagi, með þvi að gangast fyrir stofnun
hlutafélags, ef henni þykir málið svo
vaxið, eftir að hún hefir tengið nauðsynlegar upplýsingar, að hún telji slíkt
ráðlegt. Eg skal taka það fram, að eg
held að vér getum ekki lært svo mikið af Dönum í þessu efni, heldur ættum
vér fremur að snúa oss til Norðmanna;
þar háttar líkar til en hjá Dönum, og
Norðmenn hafa þegar fengið töluverða
þekking á ull vorri.
Eg ætla ekki að varna mönnum að
taka til máls, með þvi að stinga upp á
nefnd, eins og stundum hefir brunnið
við nú i binum stærri málum. En það
vona eg, að málið verði rætt með allri
þeirri ró og stilling, sem það verðskuldar.
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Landshöfðingi'. Eg verð að segja það,
að ræða h. flm. (Guðl. G.) var í ýmsum greinum mjög sannfærandi fyrir
mig, og eins verð eg að játa það, að
háttv. flutningsmenn hafa sýnt mikla
varfærni í málinu, með því að vilja
ekki leggja neina þunga byrði á landssjóð til styrktar þessu málefni þegar
i stað, þar sem þeir fara að eins fram
á að veitt sé hófleg upphæð til þess
að rannsaka málið, en fara ekki fram
á að landssjóði sé bundin þyngri byrði
fyr en feugin sé tryggileg vissa fyrir
að hér sé um arðvænlegt nytsemdarfyrirtæki að ræða. Af þessum sökum er
eg fyrir mitt leyti fús á að styðja málið.
Eg veit, að hér á landi er vaknaður
mikill áhugi á að fyrirbyggja það, að
svo mikið fé berist út úr landinu f
ullarvinnulaun, sem nú gjörist. Þetta
er eðlilegt, og í sjálfu sér ekki fram á
mikið farið, þótt farið sé fram á, að
landssjóður leggi fram fé til að rannsaka, hvort eigi sé hægt að ráða bætur á þessu. Við þessa umræðu verður eigi farið út i einstök atriði málsins,
en eg býst við að nefnd verði skipuð
i þvf, og má þá koma fram með þær
einstöku breytingar, sem ástæða kann
að vera ’til að gera á frv.
H. flutingsm. (Guðl. G.) á þökk skilið fyrir það, að hann vill leyfa að umræður fari fram um málið nú þegar;
það ber vott um það, að hann ber það
traust til máisins, að það muni vel
þola að um það sé rætt.
Klemens Jónsson:
Eg stend ekki
upp til þess að mæla á móti frumvarpi
þessu, heldur til þess að styðja það; en
eg get því siður gengið fram hjá þessu
máli, sem eg hefi einmitt erindi að flytja
til þings um stofnun klæðaverksmiðju.
Skal eg nú skýra frá því máli til yfirvegunar fyrir hina væntanlegu nefnd
i þvi. Eins og kunnugt mun vera,
hafa Eyfirðingar nú fyrir 2—3 árum
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sett upp dálitla ullarverksmiðju við
Glerá í Eyjaflrði, sem kembir ullina
spinnur hana og tvinnar. Þótt reynslan sé eigi orðin löng með vélar þessar, þá hefir það þó sýnt sig, að þær
eru ófullnægjandi, og þörfin á fullkominni klæðaverksmiðju hefir einraitt orðið enn ljósari, svo að þeir, sem áður
voru deigir að leggja út i þessar litlu
tóvinnuvélar, nú vilja eindregið að algjörðar klæðaverksmiðjur komist á, og
það því freraur, sem á siðari árum er
farið að senda afarmikla ull til Noregs
til vinslu þar, og er víst fjarri að það
sé of djúpt tekið i árinni að segja, að
við borgum 50,000 kr. i vinnulaun á
ull til Noregs á ári; eg er viss um að
það er mun meira en svo.
Sýslunefnd Eyfirðinga ásamt bæjarstjórn Akureyrar tók mál þetta til ræki
legrar ihugunar á fundi sinura siðasta
vetur; var þar gerð ályktun um að
fara frrm á það við alþingi, að það
legði fram 50,000 kr. til að koma á fót
fullkominni klæðaverksmiðju á Norðurlandi, og lánaði auk þess aðrar 50,000 kr.
til fyrirtækisins gegn ábyrgð sýslnanna í Norðuramtinu, og frá amtsráðsfundi þeim, er haldinn var fyrir Norðuramtið i vor, gekk út áskorun til sýslnanna um að taka málið til ihugunar
og gefa yfirlýsingu um, hvort þær
mundu vilja taka lánið að sér, en svar
frá þeim er ókomið enn, og óvíst, hvort
þær vilja taka þetta lán i sameiningu
eða ekki.
Það hefir verið skoðun vor þar fyrir
norðan, að hægt mundi að koma upp
klæðaverksmiðju fyrir 100,000 kr. og það
jafnvel þannig, að verksmiðjan hefði
talsvert »drifts-kapital« til að byrja
með, og sú skoðun er ekki gripin úr
lausu lofti, þvi að vélastjóri vor við
vélarnar við Glerá, Aðalsteinn Halldórsson, sami maðurinn, sem nú nýlega
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hefir ritað rækilega um málið i ísafold,
hafði leitað sér upplýsinga bæði i Noregi og Þýzkalandi, og eftir verðlista,
er hann fekk frá Aachen, einmitt þaðan, er Norðmenn hafa keypt mikið af
vélum sinum, sást það, að koma mundi
mega upp all-fullkominni klæðaverksmiðju fyrir hér um bil 76,000 kr.
Auðvitað getur þó þetta skakkað einhverju dálitlu, kynni t. d. að verða
nokkuru dýrara hér en gjört hefir
verið ráð fyrir, en allmiklu mundi það
þó ekki muna.
Það var farið fram á þetta, að landssjóður legði fram helming fjárins til
fyrirtækisins, en veitti sýslunum hinn
helminginn að láni, af þvi að menn
höfðu ekki trú á, að hægt mundi að
koma á blutafélagi, er kæmi verksmiðjunni á stofn, sökum peningavandræða, sem einmitt nú eru svo mikil í
landinu; þó er ekki gott að fullyrða
nokkuð um slikt, og eigi mundi eg
verða þvi mótfallinn að svo væri farið
að, sæi eg að það mundi láta sig
gera.
Eg hefi skýrt frá þessum málavöxtum til yfirvegunar fyrir nefnd þá, sem
eg geri ráð fyrir að muni verða skipuð, og mun eg fá henni áætlanir þær
cg upplýsingar, sem eg hefi I höndum.
Skúli Ihoroddsen: Eg get tekið undir með þeim, sem talað hafa, að þvl
leyti, að þörf sé á klæðaverksmiðju
hér á landi, en þegar eg llt á frv.
þetta, þá verð eg að segja, að eg álít
að það sé bygt á röngum grundvelli.
Hér er farið fram á, að verksmiðjan
sé að nokkuru leyti eign landssjóðs,
og að landsstjórnin hafi hönd f bagga
með rekstri hennar. A svo löguðu
fýrirtæki hefi eg satt að segja enga
trú. Eg held að slík verksmiðja geti
þvi að eins þrifist, að einstakir menn
52»
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gangist að öllu leyti fyrir fyrirtækinu, við skoðun þorra manna á þvi, og eigi
og beiti kröftum sinum til að halda síður af þvi, að hún er gagnstæð vilja
þvi uppi. Enn flremur hefi eg það að kjósenda minna og samþingismanns,
athuga við málið, að áður en vér kom- sem og gagnstæð þvi, sem eg býst
En
um upp klæðaverksmiðju eða að minsta við að verði ofan á hér á þingi.
kosti jafnhliða þvi, þurfum vér að breyta eigi að síður tel eg mér skylt og mun
tolllögum vorum, þvi að eg gjöri ráð leitast við að skýra hana með fám
fyrir, að fæstum muni þykja álitlegt orðum. Og hún er i stuttumáli þetta:
að leggja fé i fyrirtæki þetta, á með- Eg hefi ekki trú á að verksmiðjurekstan tolllög vor eru eins og þau nú eru, ur hér á landi geti nú sem stendur
á meðan vér leyfum öllum þjóðum að orðið landinu til heilla eða viðreisnar.
flytja tolllaust inn til vor allskonar Eg veit ekki, hvort eg get gert svo
dúka, og gjörum þeim þannig sem allra ljósa grein fyrir þessari skoðun minni
greiðastan aðganginn að samkepni við sem eg vildi. Þó skal eg leyfa mér
oss; en sú samkepni er eg hræddur að kasta fram einni spurningu, sem
um að verði ogs all-örðug, að minsta hlýtur að hafa mikla þýðingu hér, en
kosti fyrst um sinn. Það þyrfti þvi helzt sem eg þó get ekki svarað til fullnustu
að ganga á undan verksmiðjustofnun- sjálfur, og fæ því öðrum til yfirveguninni, að vér legðum toll á útlendar ar og útlistunar. Spurningin er þessi:
vefnaðarvörur, þvi að þá stæði hin Hvernig stendur á því, að þegar verið
fyrirhugaða klæðaverksraiðja vor ólíkt er að tala um ástandið hér, þá kveður
annars vegar þetta við: Oss vantar
betur að vígi en ella.
Jón Jónsson, þm. Eyf.: Eg get ver- fólk til að framleiða úr skauti jarðar
ið samdóma háttv. þm. Isf. (Sk. Th.) og sjávar og atvinnuveganna það sem
um það, að margt sé við frv. þetta að hægt væri að framleiða þaðan, og eg
athuga, og eg get undirskrifað það með skal strax skjóta því inn f, að það er
h. þm. (Sk. Th.), að eg hefi ekki hægt að sanna, að þetta hefir við miktrú á að fyrirtækið muni bera sig, hvort il rök að styðjast. Hinsvegar er þvi
sem þvi nú er komið á fót af stjórn- haldið fram, að landið sé komið á
inni eða einstökum mönnum, nema heljarþrömina af því að atvinnuvegirnHvernig er hægt að
það sé styrkt á einhvern hátt, annað- ir séu of fáir.
bvort með verndartollum eða öðru. samrýma þetta? Eða hvort af þessu
Eg fyrir mitt leyti lit svo á málið, að tvennu er réttara? Varla getur það
að vér þurfum að leggja fyrir oss þá þó hvorttveggja verið rétt, því að það
spurningu, og ihuga hana vandlega, sýnist blasa við, að ef vér höfum of
hvort svo sé komið högura vorum nú, fátt fólk, þá höfum vér of marga atað það sé vert að leggja fram opin- vinnuvegi, en ef vér höfum of fáa atbert fé til þess að koma á fót hjá oss vinnuvegi þá ætti fólkið að vera of
iðnaðarstofnunum, eða hvort það mundi margt. Eg skal að svo stöddu láta
ráðlegt fyrir oss að fara að koma á þetta liggja milli hluta, en held þvi
verndartollum hér á landi, til þess, fram, að oss vanti krafta til vinnu,
að halda lifinu i þess konar fyrirtæki.
þá krafta, sem vinni með þreki og
Það er reyndar ekki svo þægilegt þekkingu að þvi að bæta landið. Fyrst
fyrir mig að þurfa nú að fara að lýsa og fremst vantar oss þessa krafta,
skoðun minni á þessu máli, bæði af og máske að nokkuru leyti peninga
þvi að eg veit hún muni koma i bága líka.
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Þótt hér sé is og kuldi og harðindi,
þá er þó svo hamingjunni fyrir að
þakka, að ef unnið er með skynsemd
og þekking, þ& má íá litvænlegt brauð
úr skauti ættjarðar vorrar, og nóg er
verkefnið fyrir höndum að vinna
að ræktun landsins; hér má heita ótæmandi mold, meir en nóg verkefni
fyrir íslendinga um langan aldur,
þótt margfalt fleiri væru, en nú eru
þeir.
Þetta eitt út af fyrir sig ætti þó ekki
að verða til þess að fella frv. Það
hetir verið tekið fram, að verksmiðjan
ætti ekki einungis að vinna tyrir oss
sjálfa, heldur ætti hún að stuðla að því
að koma ull vorri óbeinlinis i hærra
verð með þvi að vinna dúka, er seldir
væru út úr landinu. En við það er
þess að gæta, að þótt öll vor tæki við
dúkavinnuna væru jafngóð og erlendis,
þá stöndum vér eigi að siður ver að
vígi en bæði Norðmenn og aðrar erlendar þjóðir, þar sem vér höfuro við
erfiðari samgöngur og óhagkvæmari
verzlun aö striða. Og eg sé í sannleika ekki þá menn, meðal vor, er vilji
berjast fyrir þvi að ryðja nýjar brautir eða geti það, menn, sem líklegir séu
að greiði mjög úr vandræðum vorum,
og um landsstjórnina vitum vér það,
að ekki er hægt að bera mikið traust
til hennar i þeiro efnum. Það er þvi
ekki sýnilegt að skjót bót verði ráðin
á þeim tálmunum, sem standa i vegi
tyrir þvi, að vér getum háð samkepni
við erlendar þjóðir. Og þegar eg lít
á allar ástæður, hefl eg enga trú á að
vér getum unnið eins ódýrt dúka vora
eins og erlendar þjóðir, né heldur að
vér getum selt þá eins dýrt eins og
þær. Það kærai þvi fram halli á báða
bóga, og hann hlyti að leiða til þess,
að annaðhvort yrði verksmiðjan að
falla um koll fyr eða siðar, eða til þess
yrði að gripa að halda henni við með

óeðlilegum hjálparmeðulum.
Eg sé
yflr höfuð ekki að hún gæti haldist við
nema með þvi að styrkja hana af op
inberu fé, eða með þvi að lækka vinnulaun eða þá með verndartollum. Vér
skyldum sizt af öllu óska að vinnulaun
iækkuðu, þvi að slikt getur varla komið fyrir nema þvi að eins að hallæri
komi upp i landinu. En sannleikurinn
er sá, að mannshöndin er dýrari hér
en i Noregi og viða annarsstaðar og
þess verðum vér vel að gæta.
Eg skal enn benda á eitt atriði, sem eg
að visu veit að h. flutnm. (Guðl. Q.)
muni vera mér alveg samdóma um, og
það er þetta, að þvi að eins græðir
landið á klæðaverksmiðjunni; að vinnan þar sé eins góð og arðvænleg eins
og sú vinna, sem verksmiðjuvinnendurnir hefðu að öðrum kosti getað gefið sig
við;það dugar ekki að miða hagnaðinn
við það, hvað mikið hefst upp úr vinnunni við verksmiðjuna; það verður að
miða hann við það, hvað raikið meira
hefst upp úr henni en annari vinnu,
sem hefði getað komið i hennar stað.
Hvort heldur sem fyrirtækinu yrði haldið uppi með þvl að lækka vinnulaunin
eða með þvi að gefa fé til þess beinlinis, eða
þá óbeinlinis raeð verndartollum, hvort
af þessu sem ofan á yrði, þá hlyti það
eiukum og sér i lagi að koma niður á
fátækara hluta þjóðarinnar, á þeim
hluta hennar, sem einkum vinnur fyrir sér með handafla sinum.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg er hinum hæstv. landshöfðingja þakklátur
fyrir hve vel hann hefir tekið i þetta
mál, og skal eg taka það fram, að eg
úr þessu hefi von um að málið fái góðan fraragang. Gagnvart h. 1. þm. Eyf.
skal eg taka það fram, að eg ætla að
stofnféð muni fara töluvert fram úr
þvi, sem til er tekið í áætluninni, því
hér hafa menn hugsað sér fyrirtækið
i stærri stil. Þar er gert ráð fyrir þvi,
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að verksraiðjurnar vinni úr 240 pd. ullar
á dag, en hér er gert ráð íyrir helmingi meiru. Ef landsmenn sýna að
þeir hafa trú á fyrirtækinu, þá er eg
ekki hræddur um að ekki verði hægt
að fá fé til þess að koma þvi fram.
íslenzkur ullariðnaður er i góðu áliti
i Daumörku hjá öllum þeim, sem vit
hafa á. En reynslan verður að skera
úr hvað þetta snertir.
Gagnvart því sem h. 2. þm. Isf. sagði,
að bezt væri að einstakir auðmenn
hér á landi vildu taka fyrirtækið að 8ér, skal eg taka það fram, að
þess háttar auðmenn eru nú ekki til
hér, og, eins og nú stendur,verðum við að
að fara að eins og Norðmenn fóru að fyrir
60—70 árum i ýmsum sinum stærri
fyrirtækjum. Mörgum fyrirtækjum er
þannig háttað, að þau eru ekki meðfæri
einstaklinga, og ef hið opinbera ekki tæki
þáttiþeim, yrðu þauaðliggja niðri. Eg
tek það skýrt fram, að það er óheppilegt
aðtakapeningalán. Hittmun happasælla,
að landssjóður taki þátt i fyrirtækinu
óg hafi siðan sjálfur eftirlit með þvi.
Að lána mönnum fé, sem menn ekki
vita, hvort kemur að tilætluðum notum,
tel eg óhyggilegt, og væri það betra
að
landssjóður
réði verkfróðan
mann, er hefði eftirlit með verksraiðjunum.
Það var eitt atriði, sem h. 2. þm. Eyf.
sérstaklega reið gandreið á, það nefnilega, að til þess að fyrirtækið gæti
kömist á fót, yrði að leggja á mikla
verndartolla. Þetta kemur ekki neitt
máiinu við. Það er hagnaður eins og nú
stendur að senda ull til Noregs, láta vinna
hana þar og selja síðan klæðin hér. Eg læt
sjálfur vinna ull iNoregi ogselsiðan klæð
in hér, og hefi meira upp úr því en að selja
kaupmönnum uilinaóunna. Þegar þetta
getur gengið og gengur með ágóða fyrir
bændur, þá ættu verksmiðjur hér að geta
selt með ágóða, án þess að nokkum vernd-
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artoll þyrfti að leggja á. Eg hefi áreiðanlegan mann, sem vel hefir vit á þessum
efnum, fyrir mér i því, að f Danmörku
mundu slikir dúkar seljast vel, þvi aðflutningstollur er þar hár á útlendri
vefnaðarvöru. - Að því er islenzkan
vefnað snertir, er varla nein hætta á
þvi að Danir fýrst ura sinn færu að
tolla hann.
Eg álit sem sagt enga
nauðsyn að fara að leggja hér á verndartoll. Eitt af því, sem kom fram hjá
h. 2. þm. Eyf. var það, að vinnukraftur
væri hér dýrari en i Noregi og þvi
yrðum við að selja dýrara, en það er
ekkert til i þvi. H. þm. þykist ekki
þurfa að styðja mál sitt með rökum;
eg þarf þess þá ekki heldur. Eitt vildi
eg þó benda á, sem við höfum fram
yflr Noreg og sem gerði okkur mögulegt að selja ódýrara, en það er það,
að við höfum betra verkefni fyrir hendi
i landinu.
Eg held að engum, sem vill rannsaka málið, blandist hugur um, að
þessi fyrirhugaða stofnun mundi verða
til raikilla hagsmuna; við mundum bæði
fá betri vörur og lægra verð og gæti
þetta orðið ný auðsuppspretta íyrir
land og lýð. Hinn h. þm. var að tala
um að menn kvörtuðu um, að hér á
landi væru of fáir atvinnuvegir, og þó
segðu menn að i landinu væri of fátt
fólk. Þetta fanst h. þm. mótsögn, en
svo er eigi. Atvinnuvegirnir eru of
fáir, af þvi mögulegleikar eru til þess að
skapa fleiri. Fólkið er of fátt, nefnil.
þeir, sem eru færir um að ryðja nýjum fyrirtækjum braut, eru of fáir; af
ruslinu er nóg. Vit- og þrekmenn eru
of fáir, en nóg af mönnum, sem ekki
gera annað en væla og skæla. Þetta
fellur saman og getur staðið saman.
H. þm. sagði, að vinnulaunin mundu
kannske ekki lækka og mættu ekki
lækka, því þá stæði hallæri fyrir dyrum. Það gengur yfir mig að hann
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skuli geta komið með annað eins. I
þessu tilliti umskapast beimilisvinnan
í aðra arðsamari vinnu. Egskalbenda
á það, að mikinn tíma árs er fjöldi
manna önnura kafínn við að tæta sundur ull með kömbum og fíækja hana á
rokk. Gr það arðsöm vinna, má eg
spyrja? Getur maður ekki gengið að
þvi sem vfsu, að betra sé að verja
kröftum sinum á annan bátt? Gg fullyrði það, að nú sem stendur er allur fjöldinn af spunakonum ekki matvinnungar.
Sú mótbára, að menn missi atvinnu
við
þetta
nýja fyrirkomulag, er
ekki annað en hið venjulega óp, sem
alt af kveöur við, þegar teknar eru
upp verkvélar til að vinna það, sem
bendur alþýðu unnu áður. Þótt verksmiðjur núkunniað svifta menn atvinnu,
þá er þess gætandi, að þvi meiru
sem menn afkasta, þvi meiri verður arðurínn, og mismunurinn er sá, að
ullarvinna sú, sem nú er tíðkuð, breytist i aðra arðsamari atvinnu. Gg get
ekki séð annað en að mótbárur þær,
sem fram hafa komið, séu einskis virði
og aðeins gripnar úf lausu lofti.
Tryggvi Gunnarsson: Gg er einn meðal þeirra, sem fúslega vilja styðja að
þvi, að ullarvinnan verði bæði meiri
og arðsamari en nú er og heflr verið.
Ginnig vil eg styðja að þvi, að vatnsaflið hér á landi verði uotað meir en
nú tiðkast. Þó er eg ekki samþykkur því, að þetta verði gert á þann veg,
sem frv. fer fram á. Mér finst ekki
heppilegt að landssjóður takist á hendur
að reka atvinnu eða vinuustofnanir beinlinis fyrír eigin reikning, en bitt lizt mér
betur á, að hann veiti mönnum ódýrt
lán til að koma stofnunum á fót. Eg
skal geta þess, að á þingmálafundi i
Árnessýslu kom fram áskorun um, að
landssjóður veitti styrk til að koma á
fýrirmyndar mjólkurbúi.
Sömuleiðis
óskuðu menn styrks úr landssjóði til að
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koma á margarfnverksmiðju. Ef landssjóður ætti nú að veita verulegan
styrk til allra þessara þriggja fyrirtækja, þá yrðu þetta talsverð útgjöld
fyrir landssjóð. Það er auðséð, að hann
verður að láta 1 eða 2 sitja á bakanum, ef styrk á að veita; þar á móti gæti
hann veitt öllum þessum þremur fyrirtækjum lán. En hvert af þessu þrennu
á nú að sitja i fyrirrúmi? Það mável
segja, að jörðin framleiði bæði ull og
smjör, en sá er munurinn á, að ull er
vandalaust að verka og hægt að koma
henni á heimsmarkaðinn óskemdri, þó
liði hálft eða heilt ár, en alt öðru máli
skiftir með smjörið; bæði er vandi að
búa til smjör og áríðandi að koma því
fíjótt á heimsraarkaðinn. Gg held, að
notin yrðu almennari, ef góð smjörgerð
i landinu kæmist á, heldur en ullarverksmiðja.
Eg er hræddur um að það borgi
sig ekki að fara að búa til klæði til
útflutnings, en aftur á móti væri gott
og heppilegt að vinna klæði til brúkunar hér heima i landinu sjálfu. Þó
er það eigi meining min, að þingið alls
ekki eigi að styðja þetta fyrirtæki,
heldur að eins það, að landssjóður eigi
ekki að takast á hendur að setja slikar verksmiðjur á stofn fyrir sinn reikning.
Það hefir verið talað um, að atvinnuvegir væru svo fáir hér á landi, en
þeir aukast heldur lítið við stofnun
klæðaverkstniðju; atvinna verður að eins
fyrir þá fáu menn, sera við verksmiðjuna vinna.
Það er ekki eingöngu atvinnuleysi, sem
bagar menn, heldur hitt, að sumarið er svo
stutt til að vinna, en vinnuleysistiminn
yfir veturinn svo langur; úr þessu bæta
ullarverksmiðjur að eins fyrir fáa menn.
Nú sím stendur er fyrirkomulagið
þannig, að á þrem stöðum eru komnar
á stofn verksmiðjur, sera kemba og
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spinna ullina, en eigendur ullarinnar
hafa svo atvinnu yfir veturinn við að
vefa og prjóna úr bandinu; eg álft
þetta heppilegt, og að þetta fyrirkomulagauki vinnuna fvrir almenningmeira
en klæðaverksmiðja.
Þorldkur Guðmundsson: Flutningsm,
friimv. tók fram f byrjun umræðunnar,
að þetta mál, enn sem komið er, ekki
mundi meðfæri einstakra þingmanna,
og er eg honum samþykkur f því. Þegar um annað eins nýmæli er að ræða
og þetta, þá er það engin furða, þó menn
séu ekki á eitt sáttir fyrst i stað. Eg
er þakklátur h. flutningsm fyrir að
hafa komið fram með það. Að minu áliti er það engum vafa undirorpið, að
það bafi verið rétt að vekja máls á
þessu; eg álft jafnvel að skyldan knýi
menn til þess. í frumv. er ekki tekid
fram, hvar þessi fyrirhugaða stofnun
eigi að vera, en flutningsm. tók það
fram, að heppilegast væri að stjórnin
ötvegaði mann til að grenslast eftir,
hvar hentugast mundi að hafa hana.
Hitt gæti og komið til greina að hafa
gtofhanirnar tvær, aðra á Norðurlandi
en bina á Suðurlandi, og það vona eg
að verði gert innan skamms tfma, svo
bæði Norðlendingar og Sunnlendingar
mættu tæra sér þetta sem bezt f nyt,
og landið alt, og þá ætti þetta fyrirtæki að geta orðið til stórra framfara,
eins og samgöngur eru nú orðnar greiðar. Mér finst sjálfsagt, að landssjóður
ieggi fé til slfkra fyrirtækja sem þess,
er bér um ræðir. Eins og nú stendur,
eru atvinnuvegirnir í rústum og efni
manna Util. Það er þvf ekki tiltökumál, að einstaklingar geti ráðist l þetta,
án styrks úr landssjóði, það skyldi þá
vera h. þm. ísf. (Sk. Th.), sem að sögn
er vel efnum búinn, en slfkir menn eru
etki á hverri þúfu. H. 2. þm. Eyf. heflr
ssúist á móti þessu frumv., og þykir
mér það undarlegt, þvf að eg hafði

hingað til haldið, að hann væri framfaramaður, og veit að hann er það f
mörgum greinum. Hann talaði um að
atvinnuvegirnir væru of fáir, og getur
verið að svo sé; en það skoða eg ekki
aðalatriðið, að atvinnuvegirnir séu raargir, heldur hitt, að þeir seðji sfna fyrirvinnu, sem maður kallar, að þeir veiti
þeim, sem atvinnuna stunda, daglegt
brauð f orðsins fullum skilningi. I hafinu
kringum landið eru mikil auðæfi, sem
landsmenn að vfsu hafa gott af og gæti
meira verið. En hvernig lítur þettanú
út? Það getur svo farið, að aðrar þjóðir
dragi þennan auð upp að meira eða
minna leyti á komandi öld.
Þetta fyrirtæki, sem hér er um að
ræða, stefnir að þvf að styðja og efla
landbúnaðinn og landsmenn f heild
sinni. Af þvf að allar afurðir landbúnaðarins eru f afarlágu verði, þá er
það sjáaniegt, að efnaiegur þróttur landbænda þverrar til að geta eflt grasræktina. En grasræktin er sá auður, sem
útlendingar siðast taka fráokkur. Fjárræktin hér á iandi borgar sig svo illa
á þessum tima, að hún hættir að geta
borið sig.
Hvert smalasporið gefur
ekki mikið f aðra hönd; að koma ullinni í meira verð, er mjög mikilsvert.
Verksmiðjan mundi kaupa ull fyrir peninga, og þannig styðja að því, að vöruskiftaverzlun minkar, og við það að
kaupa innlenda dúka mundu peningarnir haldast f landinu. Það er hryggilegt að hugsa til þess, hve mikið fé
gengur héðan f vinnulaun til útlendinga
fyrir að vinDa úr þvi efni, sem landið
framleiðir sjálft. Elæðaverksmiðjurnar
mundu innan skamms, ef þær væru
stofnaðar hér, draga þá peninga að sér,
sem útlendar verksmiðjur nú draga út
úr laudinu. Þær mundu minka kaup
á útlendum vefnaðarvörum að stórum
muu, og jafnhliða veita landsmönnum
heilsusamlegri klæðnað en þann, sem
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nú brúka menn. Þær mnndu bæta úr
ýmsum þörfum. Það munu íáir nú
taka kvenmenn til að vinna i voðir,
ef heimili að öðru ieyti komast at án
þeirra. Það, að klæðaverksmiðjurnar
mundu draga vinnukraft frá öðrum
atvinnuvegum landsins, getur naumast
skoðast sem nokkur ástæða móti þessu
raáli. Eða mundu ekki allar þær bendur, sem nú eiga við tóvinnu með okkar úreltu og lélegu áhöldum, vinna
meira gagn landinu í verksmiðjum?
Ef við íörum svo heim af þingi að
við gerum ekki alt, sem þinginu er
mögulegt, fyiir atvinnuvegina og landbúnaðinn, þá hefði betra verið að sitja
heima.
Einar Jónggon: Það er víst almenn
ósk manna hér á landi, að eigi þyrfti
að sækja til útlanda nema sem minst
af vinnu þeirrar ullar, sem þarf að
nota til klæðnaðar i landinu sjálfu. Að
því leyti er þvi vist enginn efi á því,
að stefna frumv. er samhljóða óskum
þjóðarinnar. Hér verður þvi aðalspurningin um það, hvort fyrirtæki það, sem
hér er um að ræða, mundi geta borgað sig. Og i því tilliti vil eg minnast
á eitt atriði, sem bendir i þá átt að
mikil líkindi sé til þess, að fyrirtækið
mundi geta borið sig. Bóndi nokkur úr
Fljótsdalshéraði, skynsamur maður og
gætinn, var um tima í Noregi í vetur,
og spurðist talsvert fyrir um verksmiðjur þær, er þar vinna islenzka ull fyrir menn hér á landi. Maður, sem var
gagnkunnugur 2 af þeim verksmiðjum,
lét það í ljósi við hann, að það mundi
borga sig vel að stofna þar sérstaka
verksmiðju i smærri stfl, er að eins
ynni úr þeirri íslenzku ull, er nú kæmi
til þessara tveggja verksmiðja. En
verksmiðjurnar eru 3 i Noregi, semsér
í lagi gefa sig við þessum störfum. Ef
það gæti borgað sig i Noregi að stofna
Alþ.tíð. B 1899.
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sérstaka verksmiðju til að vinna úr
’/s af
þeirri islenzku ull, sem til
Noregs er send héðan til vinnu, þá ætti
það að geta borgað sig að setja slíka
stofnun á fót hér á landi, svo framarlega sem vinnulaunin yrðu ekki miklum mun hærri hér, ef menn gætu búist við, að sú stofnun fengi alla þá
ull til vinnu, er nú er send héðan til Noregs, eða máske meira. Hve mikiðsent
er af ull til þessara verksmiðja í Noregi, eða hve há verkalaunin eru þar,
er mér ekki vel kunnugt, en eg vildi
að eins geta um þetta, af þvi að það
bendir i þá átt, að það ætti að geta
borgað sig, að koma ullarverksmiðju á
fót hér á landi.
Valtýr Guðmundggon: Þegar eg sá
þetta frumv., giaddi það mig mjög að
það kom fram, því eg verð að álita
það mjög þarflegt frumv., og eftir minni
skoðun er grundvöllur þessi alveg réttur, og einmitt sá eini, sem hægt er að
byggja á nú i svipinn. Leitaði eg að
sliku frumv. meðal stjórnarfrumv. og
þegar eg hafði rekið mig úr skugga
um, að það var ekki þar að finna,
furðaði mig mjög á, að stjórnin skyldi
ekki hafa lagt neitt í þá átt fyrir þingið. Öllum er kunnugt á hve veikum
fæti landbúnaðurinn stendur, og meðal
annars, ullin er altaf að lækka i verði,
svo að ullin héðan er búin að liggja 3
ár óseld i Kaupmannahöfn. Svo er á
aðra hliðina farið að senda ull til Noregs til vinnu að svo miklum mun, að
vinnulaunin nema tugum þúsunda kr.
Er þti auðséð, að það þurfti að taka
fyrir þetta mál, og lá beinast við að
stjórnin hefði gengist fyrir því. En úr
því hún hefir ekki gert það, var sjálfsagt af þinginu að gjöra það, og lá það
beinast við, sem hér er gjört, og var
sá eini rétti vegur, að skora á stjórnina að sinna málinu, og veita heimild
53 (28. sept.).
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tíl fjárveitingar í því skyni. Það mundi
hafa litla þýðingu, að veita fé að láni
einhverjum út i loftið, því þeir munu
æði fáir hér, sem hafa fé til að leggja
fram á móti til fyrirtækisins, eða sem
hafi nokkurt veð að setja til tryggingar slíku láni. f frumv. er heldur ekki
farið fram á, að etjórnin setji klæðaverk8miðjur á stofn, held n’ að hún kynni
sér málið og undirbúi það, og eftir þeirri
niðurstöðu, sem hún kemst að, getur
hún farið hvora leiðina, er henni sýnist heppilegri, að lánið sé veitt prlvatmanni til að koma fýrirtækinu á stofn,
eða þá, að gangast sjálf fyrir stofnuninni, og koma þá sjálf fram með tillögur sfnar fyrir næsta þing.
Það hefir komið i ljós hér 1 umræðunum, að sumir h. þm. hafa litla trú á
fyrirtækinu, að það muni verða happavænlegt. Eg verð að taka undir með
h. flutningsm. fQuðl. Q.), að eg hafi
fulla trú á þvi, að það muni geta borgað sig bæði beinlínis, hvað verksmiðjuna sjálfa snertir, og líka óbeinlinis i
þvi, að menn hafi meira upp úr ullinni
en nú. Hins vegar er eg ekki samdóma h. fiutningsm. í því, að þetta komi
ekkert tollmálum vorum við, eða hvaða
steínu við tökum í þeim. Eg álít einmitt að þetta hafi mjög mikla þýðingu
í því efni, og það á tvennan hátt, því
það getur komið fram spurningin bæði
um að leggja aðflutningstoll á álnavöru,
sem sé beinlinis verndartollur, og aftur
á móti útfiutningstoll á ull, er send sé
út úr landinu. Sé klæðaverksmiðjan
rekin i stórum stil, þá má ger& ráð
fyrir þvi, að hún þurfi að kaupa mikið af islenzkri ull, en nú er það alkunnugt, að kaupmenn kaupa ullina
með miklu hærra verði, en þeir geta
staðið sig við eftir markaðsverði hennar
i útlöndum, vegna þess að þeir ætla
að græða verðhallann á þeim útlendu
vörum, sem þeir borga ullina með, en
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þar sem verksmiðjan yrði að kaupa
ullina fyrir peninga, þá gætí hún ekki
keypt ullina við jafnháu verði og kaupmenn, og þá gæti komið tíl tals um
að leggja á ullina útfiutningstoll.
H. 2. þm. Eyf. (J. J.) tók fram, að
mótsögn gætí virtst vera f því, að kvarta
yfir fólksskorti á landinu, en kvarta
þó jafnframt yfir því, að hér væru of
fáir atvinnuvegir.
Þetta getur virtst
vera þannig i fljótu bragði, en sé nánar aðgætt, þarf engin mótsögn að vera
í því. Fyrst og frerast má ganga að
þvf visu, að sé fólkið of fátt, þá má fá
nóg fólk frá útlöndum, og það því
fremur sem verkalaun eru hærri hér
en þar, og það meira að segja, þótt
verkalaun séu sett lægri en tíðkast
hér á landi. Eg er sannfærður um það,
að ef fólk þyrfti hér til að vinna verksmiðjuvinnu, þá er ekki völ á fólki hér
8era kann neitt af slfkri vinnu. En það
stendur að nokkru leyti i sambandi
hvað við annað, að fólkið er of fátt af
þvi afvinnuvegirnir eru of fáir, því ef
atvinnuvegirnir borguðu sig betur, þá
væri hægt að fá nóg fólk. En atvinnuvegirnir borguðu sig betur ef atvinnuvegunum fjölgaði. Og ef verksmiðjur
væru reistar hér á stofn, þá ris upp
nýr flokkur manna hér á landi, sem
þarf að kaupa af bændum bæði smjör
og kjöt og fisk, og þaunig ris hér upp
nýr markaður fyrir þessar afurðir, og
þetta getur aftur stutt bæði landbúnað
og sjávarútveg, og orðið til stórhagnaðar fyrir þessa atvinnuvegi og landið i
heild sinni. Eg get því ekki beturséð,
en að það standi i nánu sambandi hvað
við annað, að vér höfum of fátt fólk og
of fáa atvinnuvegi.
Eg verð að vera á þeirri skoðun, að
frumv. fari i rétta átt, að semja heimildarlög fyrir stjórnina til að fara eftir
í þessu máli, og það gladdi mig mjög,
að hæstv. landsh. gefur góðar vonir um,
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að stjórnin vilji styðja málið og heitir
því eindregnu fylgi sínu.
Eg hefl ekki trú á því, að sinnamáli
þessu á þann hátt, að veita lántökuleyfl með fjárlögum, tilstofnunar þessa
fyrirtækis, eins og h. 1. þm. Arn. (Tr.
GL) leggur til. En það getur verið, að
niðurstaðan hjá stjórninni verði sú, ef
rannsóknir þær, sem hún lætur gjöra
um málið, benda i þá átt, að slikt muni
hyggilegra og réttara en að leggja fé
i hlutaíélag i þessu skyni.
Benidíkt Sveinsson: Mig hálf-furðar
á þvi, er eg hefi heyrt einn háttv. þm.
minnast á, að frumv. þetta væri alveg
nýmæJi, en það er öðru nær en svo sé,
þvi frumv. i sömú stefnu kom fram á
þinginu 1889, og var flutningsmaður
þess háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.), sem þá
var þingm. Norður-Þingeyinga. Flutti
þingm. þá frumv., eg skal játa það,
eftir hvöt og ósk frá miuni háifu, þar
sem eg sjálfur ekki gat flutt frumv.
vegna stöðu minnar á þinginu, en mig
furðar á því, hversu skoðun hans á
þessu máli er ólik þeirri skoðun, er
hann hafði þá. Flutti hann frumv. með
röggsemi og skynsemi, svo sem hans
er von og vísa, og var það samþykt
hér i háttv. neðri deild. Árið 1891 var
samhljóða frumv. enu hér fyrir deildinni, og var eg þá flutningsmaður þess
ásamt 5 öðrura þingm. og var háttv.
2. þm. Eyf. (J. J.) einn i þeirra röð.—
Frumv. þetta var einníg samþykt hér
i deildinni, en sálaðist i h. efri deild.
Það hefir verið farið all-mörgum orðum
um það, hvort heppilegra mundi að
byggja á þeim grundvelli, að landssjóður lánaði fó til verksmiðjunnar með
aðlaðandi kjörum, eða þá hann yrði
sem aðili fyrirtækisins í hlutefélagi. —
Frumv. það, sem áður var hér fyrir
háttv. deild, gekk i hina fyrnefndu átt,
sem sé, að landssjóður veitti lán, til að

koma verksmiðjunni á fót, og eg er i
engum efa um, að hefðu þau frumv.
verið samþykt, þá væri klæðaverksmiðja á Islandi þegar komin á. Eg
er viss um, að erlendir menn hefðu
fúslega stofnað hana, enda þótt þeir
hefðu orðið að vera búsettir hér á landi.
Hið sama yrði og upp á teningunum
nú, að vilji landssjóður leggja fram fé,
til að koma verksmiðjunni á fót, þá er
það nægileg hvöt fyrir erlenda menn
að taka þátt í fyrirtækinu og setjast
að hér á landi.
Eg ætla ekki að fara út í hinar
margvíslegu mótbárur, sem hafa komið
fram gegn frumv. Það má yfir höfuð
flokka þær I tvent, og er önnur þeirra
sú, að það sé ekki til neins að láta
sér koma til hugar, að hafa nokkurn
iðnað hér í landi, heldur eigi menn ár
eftir ár og öld eftir öld að lifa eins og
hingað til, og þar megi ekki breyta til
i nokkurum greinum, þvi það eigi að
halda áfram að sópa því fé, sem framleitt er í landinu, í hendur útlendinga,
en sjálfir eigi menn ekki að hreyfa
hönd til þess, að gera afurðir landsins
oss arðmeiri en þær koma frá náttúrunnar hendi.
Eg get ekki imyndað
mér, hvernig menn geta hugsað sér,
að þannig gangi öld eftir öld, og að
það geti samrýmst því, að Islendingar
eigi að verða »civiliseruð« og sjálfstæð
þjóð, með öðrum orðum, eg skil ekki,
að hún geti átt nokkra verulega og
varanlega þjóðmenning i vændum, ef
þeirri stefnu er haldið. — Er nokkur
mentaþjóðanna þannig, að hún fari
þannig að ráði sinu, eða heflr nokkur
þjóð orðið menningarþjóð án þess þeir
3 þjóðmenningarliðir, frumframleiðsla,
iðnaður og verzlun væru meira eða
minna samfara hver öðrum?
Það þarf að koma þeim hugsunarhætti
inn hjá þjóðinni, að það sé brýn skylda
63»
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vor, að koma afurðum landsins i meira
verð en nú er, en slíkt verður að eins
gert með þvf, að koma upp iðnaði og
verksmiðjura í landinu. Eða á það að
standa svo enn i margar aldir, að þessar 70,000, sem búa bér, geti ekki myndað fult verðmæti úr einu einasta lóði
af ull, en senda i þess stað alla ull
vora óunna til útlanda fyrir lítið sem
ekkert verð? (Jón Jónsson, 2. þingra.
Eyf.: Þúfurnar!).
Ef það á að biða
með iðnaðinn eftir þvi, að alt landið
verði ræktað, þá má ganga að þvi vísu,
að slíkt verður aldrei. Eða hvar getur
þá þjóð í heimi, er hafi ræktað alt land
sitt til fullnustu áður en byrjað var á
að reka iðnað i landinu? Einmitt það
að koma upp iðnaði er með fram vegurinn til þess, að geta ræktað landið
betur en áður, þvi landbúnaður og iðnaður eru hvor öðrum svo tengdir, að
þeir verka hvor á annan, og styrkja
hvor annan á vixl.
Eg held að það sé ekki ofsagt, þótt
eg fullyrði það, þegar vér tökum tillit
til sögu allra annara þjóða, að þá muni
land vort fyrst verða ræktað, þegar
iðnaður er kominn á fastan fót i landinu.
Eg nefndi áðan þessa þrjá liði i atvinnuvegum þjóðanna, jarðrækt, iðnað
og verzlun, sem verða að vera hver
öðrum samfara. Það eru eins og þrir
þættir í samtvinnuðum streng, sem að
styrkja hver annan og vernda hver
annan, þvi þar sem iðnaður kemst í
rétt horf, þar færist einnig nýtt lif i
framleiðsluna, afurðir jarðarinnar aukast og hækka i verði, og nýtt og áður
óþekt líf færist yfir verzlunina og kemur henni 1 nýtt horf, og þetta alt i
sameiningu verður þvi valdandi, að
strengja hverja taug þjóðlikamans til
meiri aflrauna, meira fylgis og kapps,
til að koma þjóðmni ekki að eins upp
úr niðurlægingu, heldur til vegs og
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gengis.
Þaö verður til að auka þjóðeignina og kenna íslendingum að hugsa
meira, vona meira og trúa meira á
framtið sina, og kemur inn hjá þeim
þeirri allsumvarðandi hugsjóu og viljastefnu, að verða sjálfstæð þjóð, i raun
og sannleika.
Hið annað, sem fært hefir verið frv.
þessu til foráttu, er það, að með þvi
yrðum vér neyddir til að leggja verndartoila á útlendar vörur, og er svo að
heyra, sem sumum virðist það afar
óttalegt. En hver mun verða afleiðing
þess, ef að menn hér á íslandi halda
áfram að vera pislarvottar þeirrar
cosmopolitisku skoðunar, að ekki eigi
að leggja toll á neina útlenda vöru. —
Frá minu sjónarmiði er sú stefnan nú
hin eina rétta, að Islendingar legðu nú
hæfilega háan toll á allar þær vörur,
sem koma frá útlöndum, en sem landið
getur framleitt sjálft, og að tollinum sé
ekki eytt i hitt og þetta, heldur sé
honum öllum varið til þess að koma
upp samskonar atvinnuvegum i Jandinu
sjálfu.
Vér eigum að tolla kiæði til þess að
hjálpa vorri fátæku þjóð til að koma á
hjá sér klæða-iðnaði. Og hvað væri á
móti þvi, að leggja toll á útlendar húðir,
sem munu ærið óhollar og flytja fénaðarsjúkdóma inn i landið, og verja
svo tollfénu til þess að verka og súta
skinn vor sjálfir, og gera þau verðhærri en hingað til hefir átt sér stað,
i stað þess að flytja þau til útlanda til
verkunar.
Þessa leið verðum vér að fara ef að
oss á að verða nokkurra framfara auðið,
þvi það er að fara i skýjunum, ef vér
ættum að verða mentuð og sjálfstæð
þjóð, en brjóta þó ætið á móti þeirri
grundvallarreglu, sem að allar siðaðar
þjóðir fylgja. Annað mál er það, þótt
vér förum svo vægilega f toll-álögum,
sem unt er, og förum ekki lengra en
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vér sjáum, að er nauðsynleg neyðarvörn
fyrir atvinnuvegi vora, því eg er ekki
með þvi, að Ieggja tolla á til þess, að
sóa þeim til einhvers annars, en eg álit rétt, að leggja tolla á til þess, að
koma upp iðnaði i landinu.
Eg efast jafnvel um, hvort það væri
ekki rétt, að tolla jafnvel korn, sem
er hrein og bein nauðsynjavara, ef að
tollinum væri varíð til þess að auka
garðræktina, þvi með þvi móti mundi
mega mjög mikið spara kaup á korni
frá útlöndum,
Það hefir mikið verið talað um það,
hvort klæðaverksmiðja mundi borga sig
hér á landi, þvi bæri hún sig ekki, þá
værí það stórt peningatjón.
Einkum
hata h. 2. þm. Eyf. (J. J.) og h. l.þm.
Árn. (Tr. G.) lagt áherzlu á þetta atriði.
Hefir ástandið hér einkum veríð borið
saman við ástandið í Noregi.
Til upplýsingar i þessu efni, skal eg
geta þess, að eg fyrir skemstu hefi átt
tal við danskan mann að nafni Bache,
sem er verziunar-fuiltrúi fyrir verzlunarfélagið Örum & Wulf i Eaupmannahöfn, og mörgum að góðu kunnur, og
sýndi hann mér áætlanir um að koma
upp islenzkri ullarverksmiðju á Austurlandi, t. d. á Seyðisfirði. Hafði hann
kostað til þessa undirbúnings, að mig
minnir, alt að 600 kr. Áætlanir þessar
voru mjög nákvæmar og itarlegar, og
fýlgdu þeim allar nauðsynlegar teikningar. — Tóku áætlanirnar yfir hvað
kosta mundu byggingar, vélarnar sjálfar og vinnulaun, eins og væri í Noregi.
Niðurstaðan var sú, að koma mundi
mega upp fullkominni klæðaverksmiðju
fyrir hér um bil 90,000 kr. fyrir utan
>driftskapital<. Voru þar engar grýlur
gcrðar úr mismuninum á vinnulaunum
i Noregi og á íslandi. Ágóðinn af fyrirtækinu var að mig minnir áætlaður
alt að 16°/o maximum en minimum 8—
lO°/o.
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Eg held þvi, að mótbára sú eigi ekki
við rök að styðjast, að verksraiðian
mundi ekki borga sig hér á landi sökum þess hve vinnulaun sé hærri hér
en i Noregi.
Aftur á móti koma oss
ekkert við hversu vinnulaun eru á
Þýzkalandi, þvi vér munura ekki ætla
að concurrera við þýzkan iðnað, þar
sem menn standa miklu betur að vigi
i öllum greinum, þvi væri að óttast
Þýzkaland, ættu Norðmenn þegar að
hætfa öllum sínum iðnaði vegna þess,
að norskt klæði er dýrara en þýzkt.
Hver þjóð reynir að fara þá leiðina,
sem næst liggur til bjargar bæði á sjó
og landi, að framleiða sem mest og
verzla með það sem haganlegast, og i
þvi er lifsbarátta og menning þjóðanna
fólgin, en ekki i þvi, að allir, bæði
þjóðir og einstaklingar, horfi aðgjörðarog áræðislausir á þá, sem standa bezt
að vigi i lifsbaráttunni.
Þótt vér séum fátækir og kraftlitlir,
er engin ástæða fyrir oss að leggjast
út af og deyja, því það er skylda vor
að leita að öllum þeim leiðum, sem vér
getura haldið, til þess að bjarga þjóð
vorri áfram. Það er líka alt annað,
hvort vér íslendingar ættum að bjarga
oss sjálfir sem mest má verða með þvi
aö koma á iðnaði hjá oss heima fyrir,
eða vér hugsum til þess, að taka upp
verzlunarsamkepni við aðrar þjóðir,
sem standa miklu beturað vigi en vér
i stórum mæli.
Eg vona að öðru leyti, að frumv.
þessu verði ekki tekið lakara hér i
háttv. deild en samkynja frumv. frá
1889 og 1891, og það því fremur, sem
hæstv. landsh. hefir tekið frumv. mjög
vel, og miklu betur en frumv. 1889 og
1891.
Er eg honum þakklátur fyrir þær
undirtektir hans, og vona, að þær leiði
til þess, að tilraun sú, sem hér er gjörð
til þess að bjarga atvinnuvegum lands-
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ins, muni bera margfalda ávexti fyrir
aldna og óborna, og verða blessunaruppspretta fyrir land vort.
Jón Jónnson, 2. þm. Eyf.: Mér datt
aldrei í hug að eg mundi hafa áhrif á
háttv. þingdeild i þessu máli, því eg
þóttist vita, að »stemningin< mundi
vera fylgjandi þvi þrátt fyrir það, þó
fullnægjandi sannanir væru ekki fyrir
hendi um það, að fyrirtækið gæti orðið
að gagni, og eg hefði ekki staðið upp
aftur, ef einstök setning hjá báttv. þm.
N.-Þing. (B. Sv.) hefði ekki knúið mig
til þess, þar sem hann lét i ljósi, að
hann furðaði sig á þvf, að eg hefði
verið á annari skoðun fyrir nokkrum
árum í þessu máli. Vér þekkjum það
vel, að menn eru oft brýndir á þvi,
hafi þeir breytt um skoðanir i almennum málum, og stundum er mönnum
brixlað um slikt, eins og það hálfskerti æru manna, þótt það væri ekki
borið fram sem brigzlyrði i þetta sinn,
hjá h. þm. N.-Þing. (B. Sv.).
Eg vil nú einmitt lýsa yfir því, að
eg tel mér æru í því, að hafa breytt
skoðun á þessu raáli, og það er oft
ástæðulitið, að brýna menn á slíku,
og slfkt sannar oft það gagnstæða af
þvi, sera ætlast er til, þvi að það má
ganga að þvi visu, að sá er breytt
hefir skoðun sinni, hefir hugsað raálið
rækilega og oft betur en sá, sem berst
við sömu skoðunina fram i opinn dauðann, og vill ekki sjá nema hina einu
hlið málsins, en lokar augunum fyrir
öllura öðrum hliðum, enda má ganga
að þvi visu, að enginn breytir um
skoðanir að gamni sinu, þvi það er alkunnugt, að slíkt mælist oft illa fvrir.
H. þm. N.-Þing. (B. Sv.) lagði mikla
áherzlu á það, að vér ættum að koma
upp iðnaði i landinu, til þess að koma
landbúnaðinum upp, að dæmi annara
þjóða. Eg er að sönnu ekki sögufróður
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eða að minsta kosti ekki eins og háttv.
þingm. N.-Þing. (B. Sv.), enda veit eg
ekki þau dæmi, er hann talar um, og
eg vil spyrja hrnn, hvar og hvenær
hafi verið sú þjóð, þar sem hið opinbera eða löggjöfin hafi komið á iðnaði
raeð »kunstugum< meðulum, á meðan
ekki var búið nema að hálfneraa landið og rækta að eins litinn hluta þess.
Eg veit ekki annað en byrjað sé á þvi
að rækta landið, svo sem bezt má verða.
Við þetta fjölgar fólkinu, og þá fer að
verða ástæða til að hugsa um, hvað
það eigi að gera. Þetta er hinn venjulegi sögulegi gangur. En því fer fjarri,
að vér séum enn komnir á þetta stig,
þar sem vér erum ekki búnir að nema
nema J/io landsins, og því eigum vér
þá að beita vorum andlegu og líkamlegu kröftum til annars, en að vinna
þetta fruraverk, sem verður að ganga
á undan flestu öðru: að nema landið,
að rækta það. Vér höfum tækifæri til
að ávaxta fé og vinnu hér, en höfum
of lítið af þeim grundvallar-skilyrðum
fyrir framfðrum, sera vér verðum fyrst
um sinn að byggja framtið vora á, að
framleiða úr jörð og sjó sem mest af
»raaprodukter<, þvi það mun borga sig
bezt fyrir oss, að leggja fram krafta
vora til að vinna að því.
H. þingm. N.-Þing. (B. Sv.) sagði, að
vér gætum tæplega talist meðal >civiliseraðra< þjóða án þess, að hjáoss væru
þær þrjár atvinnugreinir, framleiðsla,
iðnaður og verzlun. Vér getum hugsað oss. að vér séum 10 falt eða jafnvel 100 falt fleiri en nú, en hefðum þó
engan iðnað, og værum full-mentuð
þjóð fyrir þvi; þvi iðnaður færir löndunum oft ilt eitt, og verður oft orsök
til þess, að auka auðvaldið og gefa
einum eða fáum mönnum færi á, að
geta ráðið yfir fjölda annara manna.
Auk þess mun flest vinna hollari
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fyrir likama vorn, en að sitja hálfan
sólarhringinn i verksmiðjum og njóta
hvorki nægs lofts né ljóss.
Eg álít reyndar að ekki þurfi að
kviða fyrir þessu, þvi það muni ekki
margir, sem vilji hætta fé sínu i það,
að setja verksmiðjur hér á stofn, þvi
þessi eina tilraun mun færa oss heim
SAnninn um það, að það borgar sig
ekki að fara lengra i þvi efni.
Guðj'dn Guðlaugsson: Eg verð aðjáta
það, að eg hefi ekki hugsað þetta mál
svo vel sem skyldi, og það er helzt
við umræðurnar, að eg hefi nokkuð sett
mig inn i það, enda áiit eg það heppilegasta veginn til að mynda sér skoðun um málið, að það sé rætt. I sambandi við þetta mál hafa menn látið
þá skoðun i ljósi, að atvinnuvegirnir
hér á landi væru of fáir og fólkið of
fátt. Þetta get eg ekki vel skilið. Min
skoðun er sú, að atvinnuvegirnir séu
nógu margir, en fólkið of fátt, það er
að segja fólk, sem menn geta búist við
einhverju af. Eg álit að et verksmiðjur kæmust á, mundu eyðast miklu
minni kraftar en nú. Eins ogegsagði,
eru atvinuuvegirnir nógu margir og álít eg þvi hagnað að þvi að geta sparað krafta á einn veg, er svo gætu
komið að notum á annað veg. Eg
þekki ekki þá ullarvinnu, sem nú borgi
einu sinni fæði hvað þá heldur annað.
Eg get ekki séð neina ástæðu til þess
að verkalaun lækki þó verksraiðjur
komist á, en þó að verkalaun lækkuðu,
þá er því eigi öðruvisi varið en svo,
að það er tekið úr einum vasa og látið i annan. Það getur verið að vinnutólk fái ekki nógu góð kjör, en eg er
sannfærður um, að þau verða engu lakari en nú á sér stað. Eg held að þó
að verndartollar kæmust á, þá raundi
það ekki, eins og menn álíta, sérstaklega koma niður á fátæklingnum, heldur mundu verndartollar í sambandi við

verksmiðjur miklu fremur kenna fátækum mönnum að nota innlendan iðnað,
og tel eg það gróða. Eg er þeirrar
skoðunar, að ef verndartollur værilagður á, þá yrði það skattur á hinum
hégómagjörnu, er lita meir á útlitið en
gæðin. Sölu útlendra dúka er þannig
varið, að á þeim liggur mikill aukakostnaður, þar sem þeir ganga gegnum
hendurnar á kaupmönuunum og þeir
þurfa að þéna á sölunni. Aftur á móti
gætum við fengið dúka úr innlendri
ull frá fyrstu hendi og hlytu þeir að
verða tiltölulega ódýrari, þar sem milliliðurinn — kaupmennirnir — féllu
burt. Af þessu leiðir að innlendur iðnaður mundi alt at verða ódýrari en útlendur, þótt enginn verndartollur vœri
lagður á.
Eg get ekki verið samdóraa h. 1. þm.
Árn. (Tr. G.) í því að heppilegast væri
að landssjóður styrkti einstaka menn til
þess að koma þessu á fót. Það mundi
að eins leiða til þess, að menn ekki
notuðu verksmiðjurnar fyililega, heldur
verziuðu við Norveg eftir sem áður.
Allir verða að játa það, að vinnulaun
þau, sem nú ganga til Noregs —
50,000 kr. eða meir — ættu helzt að
haldast í landinu, og vinnukraftur aá,
sera sparaðist við verksmiðjuiðnaðinn,
gæti þá komið að notum i öðrum atvinnugreinura. Það eina sem eg óttast
er það, að norskar verksmiðjur geti
unnið ódýrara en innlendar, en þó held
eg að fjöldinn mundi fremur halla sér
að innlendura stofnunum, enda er það
hvorttveggja, að þær bæði yrðu nær
hendi og málið sameiginlegt.
Benidíkt Sveinsson: Eg skal taka
það fram gagnvart h. 2. þm. Eyf., að
orð min til hans áttu engan veginn
að vera nein brixlyrði. Að hann hafi
skift skoðun sinni, tók eg að eins fram
vegna þess, að það er mér hrygðarefni; aftur á móti finst bonum sjálfum
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það vera gleðiefni. Eg álit það alls
ekki vítavert að skifta skoðun sinni,
en binu eiga menn þá um leið heirating á, að hlutaðeigandi geri grein fyrir, hvers vegna hann hafí skift um skoðun, og að 8Ú skoðun sé réttari en hin
fyrri, einkum telji hann hina siðarí sér
til gildis, eins og hinn h. þm. gjörði.
Hann inti eftir dæmum úr veraldarsögunni. Eg held nú að h. þm. þurfí
ekki að leita lengi i fórum sínura til
þess aö finnaþau. Einvaldskonungarnir töldu það sér til hróss aö efla og
styrkja sem mest iðnað hver i sinu
landi, og mörg einstök dæmi mætti hér
tiltæra; eg hefi meira að segja aldrei
heyrt það fyr, að það væri landsstjórninni óviðkomandi að efla iðnað i
landinu.
Aö svo mæltu ætla eg ekki að fara
fleiri orðum ura þetta mál, en læt þá
von i ljósi, að þingið geri það ekki
sér til vansa að fella frumv., heldur
rannsaki það samvizkusamlega, ográði
því til sem farsælastrar endalyktar.
Eg álít það, segi eg, minkunn bæði fyrir íslendinga og alþingi, ef svo skyldi
fara. að það ekki yrði samþykt. Menn
eru að tala um að hér vanti vinnukrafta. Eg leyfl mér að spyrja: Hvar
fáum við afl úr mannshöndum á viö
aflið i fossunum okkar, sem vinna bæði
dag og nótt? Eg er hlessa á þvi að
menn skuli vera að tala um, að aflið
vanti, þar sem það svo að segja er
lagt i lófann á okkur.
Pétur Jówsson-. Eg var svo óbeppinn að vera ekki viðstaddur þegar umræður byrjuðu í þessu máii, og vildi
eg þvi biðja h. flutnm. að gefa mér
nokkrar upplýsingar. Það er sérstaklega tvent, sem eg vildi spyrja um.
Hvaða samband hugsa flutnm. sér
milli þessarar fyrirhuguðu stofnunar og
tóvinnustofnananna, seúa hér eru fyrir?
Á að sameina þær eða láta þær vinna
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hverja út af tyrir sig, og sé svo, hvaða
verkefni verður þá eftir handa þeim?
Norðmenn hafa komið upp hjá sér likum stofnunum og þeirri, sem hér er
um að ræða, þær eru ekki i stórum
stil, en mundu eiga vel við hér og
gæti þeim þá smáþokað áfram ef vel
gengi. En þær eru beinlinis bygðar á
þeirri vinnu, sem menn panta hjá verksmiðjunni, en ekki á framleiðslu söluvarnings. Annað atríðið er það: Hugsa
þm. sér að hin fyrirhugaða stofnun
framleiði vörur til að selja, eða að eins
að hún vinni fyrir menn úr verkefni
þvi, er þeir senda inn? Mér fyrir mitt
leyti finst heppilegt að hafa fyrirkomulagið líkt því sem á sér stað í Noregi,
nefnilega að taka ull af fólki til að
vinna úr.
tíjörn Sigfússon’. Umræðurnar i þessu
máli eru orðnar nokkuð langar, og
væri það þvf að ofbjóða þolinmæði h.
þm. að fara að lengja þær mikið, enda
skal eg freista að vera stuttorður. Mig
furðar á þvi að heyra hér raddir í
dag, sem miða til að bnekkja þessu
máli, einhverju hinu mesta þarfamáli
landsins.
Það er ekki ofsögum sagt af því, að
framtíðarhorfur landbúnaðarins eru, nú
sem stendur, mjög svartar og skuggalegar, þar sem nærfelt alt, sem landbúnaðurinn gefur af sér, er ákaflega
verðlítið, og sumt er -helzt útlit fyrir
að sé að verða óseljanlegt á útlendum
markaði, svo sem ullin, þessi aðalverzlunarvara landbændanna.
Af þessu
leiðir, að talsvert er farið að brydda á
sumstaðar, að menn eru að missa alla
von um betri framtið landsins, og vilja
helzt flýta sér til Ameriku.
Margir útlendingar eru þó farnir að
veita þvi athygli, hvilikt vinnuafl við
eigum ónotað i fossum og ám landsins, og renna girndaraugum til þeirra;
þeir sjá að landið okkar hefir mikil
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skilyrði fyrir að geta orðið iðnaðarland. Þetta ætti sannarlega að vekja
okkur Islendinga. Við þurfum sjálfir
að taka þetta vinnuafl í okkar þjónustu, og það tafariaust. Fyrir mér er
trúin á framtiðariðuað landsins eins og
skærir sólskinsblettir, sem eiga að
hrekja í burtu vonleysisskuggana.
Eitt af því fyrsta, sem þarf að gjöra
landbúnaðinum tii viðreisnar, er að
minui hyggju það, að taka upp nýja
ullarvinnuaðferð.
Hvað það snertir,
verðum við algerlega að snúa við blaðinu. Hvers vegna við híjótum og eigum að gera þetta, er búið að taka fram
af öðrum í dag, svo eg þarf ekki að
fjölyrða um það. Menn hafa fundið
sér til ýrnsar grýlur og hindranir, sem
kynnu að standa innlendum verksmiðjum fyrir þrifum, en þeirn hefir flestum
þegar verið svarað. Meðal annars, sem
fæit hefir verið fnim, er það, að þessi
fyrirhugaða stofnun geti ekki staðist
samkepni annara, t. d. Norðmanna,
og þess vegna þyrftum við verndartoll
á aðflutta dúka. Eg fyrir mitt leyti
hefi engan viðbjóð á verndartollum
þegar nauðsyn krefur, og mætti gjarnan leggja þá á fyrir mér, ef reynslan
sýndi að þess þyrfti. En eg held að
nú sem stendur sé framfærsla kaupmanna á vefnaðaivörum nokkurn vegiun nægilegur verndarto.Uur. Eins og
eðlilegt er, þykir þeim þvi að eins
slægur í að flytja þær og selja, að þeir
geti lagt töluverða framfærslu á verð
þeirra. Stæði innlendir dúkar þeim
jafufætis að gæðum og útliti, en væri
í lægra verði, mundu þeir útrýma hinum. Menn halda að það verði ódýrara
fyrir alþýðu á Islandi að láta vinna ull
í Noregi, og fá svo dúkana heim aftur, eins og nú tíðkast. En þess ber að
gæta, að við það að nota innlenda
verksmiðju, losna meun við áhættuna,
Alþ.tíð. B. 1899.
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sem því fylgir að senda ullina út, og
einnig flutningskostnaðinn milli landa.
Það eru engar líkur tíl þess að verksmiðja, sera sett er á stofn með krafti,
kunnáttu og fyrirhyggju, geti ekki unnið eins ódýrt og hinar norsku verksmiðjur, og því fullkomnari sem stofnunin verður, þess ódýrara getur hún
unnið. Eg er málinu mjög hlyntur og
vona að þingið greiði fyrir því sem
bezt. Það sem einna helzt vefst fyrir
mér er það, hvort landssjóður eða
landsstjórnin eigi að nokkru leyti að
standa fyrir þessu fyrirtæki, því reynslan hefir þrátaldlega sýnt, að þau fyrirtæki verða dýrust, sem rekin eru fyrir opinberan reikning. Getur verið að
hyggilegra væri að landssjóður að eins
heiti slíku fyrirtæki nokkrum styrk, og
láni með góðum vaxtakjörum og löngum afborgunarfresti, ef prívat-menn
eða félög reisi það á fót. En — af
því að ekki er víst að nokkuð yrði úr
byrjuninni með því móti, eða hún drægist of lengi, er máske nauðugur einn
kostur að taka þann fyrri.
Eg geri ráð fyrir því, að nefnd sú,
sem væntanlega verður kosín í þetta
mál, yfirvegi vandlega hvorn kostinn
heldur skuli velja.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg verð
að láta í ljósi þakklæti mitt fyrir undirtektir þær, sem málið hefir fengið f
deildinni, og tek það skýrt fram, að
umræðurnar hafa orðið til þess að vekja
eftirtekt manna og hugsun, svo flestir
af þingdm. munu nú vera komnir að
þeirri niðurstöðu, að þetta er eitt af
hinum mest áríðandi málum landsins.
Gagnvart því, er h. 2. þm. Eyf. (J. J.)
sagði, að nauðsyn bæri til að rækta
landið áður farið væri að ráðast í aðrar eins nýjungar og þetta, skal eg
benda á, að fyrsta skilyrðið fyrir þvi,
að landbúnaðurinn geti tekið veruleg54 (28. sept.).
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um framföruro er það, að mönnum geti í því. Ef vel gengur og verksmiðjan
orðið peningar úr afurðum landsins, en gefur góðan arð í t. d. 10 ár, gæti
þetta nýmæli mundi einmitt létta und- landssjóður selt hlutabréf sín ef vill.
ir með mönnum hvað það snertir. H. Eg er sannfærður um að fyrirkomulag
þm. tók það einnig fram, að verksmiðju- það, sem frumv. fer fram á, er heppivinnan mundi reynast óholl fyrir verka- legra en að bjóða mönnum að veita
mennina, en eg get ekki dulist þess, að lán til slíks.
Að svo mæltu skal eg ekki fjölyrða
mér finst þessi mótbára nokkuð langt
sótt. Að því er snertir sambandið milli frekar um þetta mál, en leyfl mér að
hinnar fyrirhuguðu verksmiðju og tó- stinga upp á að kosin sé 5 manna
vinnustofnananna, skal eg taka það nefnd til að íhuga málið.
fram, að eg álít að þeim verði ekki
ATKV.GR.: 5 manna nefnd var samþ.
vinnuvant þó hún komist á fót. Sé með 20 samhlj. atkv.
verksmiðjan sett á stofn fyrir norðan,
Kosningu hlutu:
getur engin hætta verið á að hún dragi Guðlaugur Guðmundsson með 22 atkv.
frá tóvinnuvélunum á Varmá og 01- Jón Jónsson, 2. þm. Eyf. — 11 —
afsdal, og einshið gagnstæða. Viðvikj- Klemens Jórsson
— 11 —
andi hinni spurningunni, er h. þm. S.- Pétur Jónsson
— 8 —
Þing. (P. J.) kom tram með, skal eg Valtýr Guðmundsson
— 8 —
geta þess, að eg er ekki minstu ögn
Var siðan 1. umr. málsins frestað.
hræddur um, að verksmiðjan ekki muni
F r a m h a 1 d 1. u m r., (C. 36, 212);
hafa nóg að gera. Það má gera ráð
fyrir að við í fyrra höfum borgað í 28. júlí.
vinnulaun til útlendra verkmanna 50,000
Guðlaugur Guðmundsson: Málið var
kr. I ár komum við eflaust til að svo ítarlega rætt við byrjun þessarar
borga c. 70,000 kr. eða meira. Alt 1. umr., að eg finn ekki ástæðu til að
þetta ætti innlend verksmiðja að draga fara neitt frekara út í það á þessu
til sín, en til þess að geta það, verður stigi, en óska að eins að frumv. fái að
hún að vera fullkomin frá byrjun, því ganga til 2. umr., og mun þá verða
annars getura við ekki tekið upp keppn- timi til að ræða hinar einstöku greinina við útlendar verksmiðjur. Meðan ar frumv.
tóvinnuvélarnar eru að mjakast upp á
ATKV.GR.: Frumv. vísað til 2. umr.
það stig, að verða svo fullkomnar, get- með 19 samhlj. atkv.
um við allir verið dauðir, og þyrfti því
Önnur umr. (C.36, 212), 5. ágúst.
að vinda bráðan bug að þessu. Ef
Framsögumaður
(Guðlaugur Guðverksmiðjan hefði dúk afgangs, gætum
við vel selt hann í Danmörku í því mundssoriy Eins og hin háttvirta deild
tollskjóli, sem við höfum þar, eins og sér, hefir einn nefndarmaður ekki getað orðið oss samferða. Agreiningsateg hefi bent á.
Gagnvart h. þm. Húnv. (Bj. S.) skal riðin eru einmitt hin sömu og mest
eg taka það fram, að landssjóður á voru rædd við 1. umr. Umræða þessi
ekki að vera eigandi verksmiðjunnar var ítarleg, svo vér getum sparað oss
heldur hlutafélag, en opinbert eftirlit mörg orð að þessu sinni. Nefndin hefir
á að hafa með fyrirtækinu, sökum þess, ekki fundið ástæðu til að gera breytað landssjóður leggur fé til þess, á hlut ingu við upphæðina til undirbúnings
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og stofnunar, sem getið er um í 1. gr.
frv.; getur veriö að upphæðin sé nokkuð riflega tiltekin, en í frv. er komist
svo að orði, að stjórninni gefist heimild til að verja alt að 5000 kr., og það
er engin ástæða til að halda, að stjórnin vanbrúki þetta eða taki meira en
þörf er á.
Nefndinni hefir borist áætlun frá
Aðalsteini Halldórssyni um ullarverksmiðju af likri stærð, en heldur minni
en hér er áformuð. Hann gerir ráð
fyrir að verksmiðja, sem vinni 50—60
þúsund pund af ull á ári, muni kosta
76 þúsund kr.
I verksmiðju þessari
er áætlað að séu 10 vefstóiar, þar af
4 tvíbreiðir. Árlegur kostnaður við
verksmiðju þessa reiknast honum að
muni verða nál. 34 þús., en arðurinn,
eða það sem verksmiðjan afkastar árlega, 54 þúsund, eða 20 þúsund afgangs
kostnaði. I hinum árlega kostnaði er
innifalið rentur og afborgun af stofnunarkostnaði o. fl.
Aætlun þessi er að vísu lausleg, en
hún hefir þó verið oss til nokkurs
stuðnings, og auðvitað verður að fá
frá stjórninni upplýsingar, er bygðar
séu á fastari grundvelli.
Nefndin hefir gert 2 litlar breytingar, orðabreytingar, við 2. gr. frumv.
Enn fremur hefir nefndingert breyting á orðalaginu á 4. lið í 3. gr.; við
8kilyrðin sjálf hafði hún ekkert að athuga. Fénu, sem til þess er ætlað, álitur hún vel varið, en til frekari tryggingar leggur hún þó til, að hæstv. lh.
semji reglur fyrir stofnunina og skipi
yfirumsjónarmann, er hafi eftirlit með
fyrirtækinu.
Eg vil að eins drepa á eitt atriði,
það, að innlent verkefni og innlendir
vinnumenn sitji í fyrirúmi; þetta hefir
verið tekið fram í nefndarálitinu, en
ekki þótt ástæða til að binda það neinu
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föstu skilyrði. Eg get nú ekki álitið,
að vér stöndum ver að vígi en t. d.
Norðmenn hvað vinnuafl, verkefni,
vinnumenn og vinnulaun snertir, eg
hugsa að það verði ekki mikið dýrara
en í Noregi. Séu norskir vinnumenn
ódýrari, þá mætti fá þá til aö byrja
með.
Eg hefi ekki ástæðu til að fara fleiri
orðum um málið, en leyfi mér að vísa
til nefndarálitsins.
Jens Pálsson: Þegar þetta frv. var
til framhalds 1. umr., gekk það umræðulaust til atkvæða. Eg hafði gengið út úr salnum, og var ekki við þá
mínútuna. Varð því af tækifærinu að
taka til máls. Verð eg því nú að víkja
að því, er eg vildi þá sagt hafa.
Með þessu frv. álít eg að þingið gangi
inn á varhugaverða braut. Samkv.
frv. er stjórninni gefin heimild til að
verja alt að 80,000 kr. til fyrirtækis,
sem ómögulegt er að segja fyrirfram
hvernig fara muni. Það getur einginn
sagt, hver árangurinn muni verða. Þær
vonir, sem menn gera sér um fyrirtækið, geta algerlega brugðist. Slíkt
fyrirtæki er alveg tvísýnt, að því er
arðsvon fyrir landssjóð snertir. Mér
þykir þessi stefna vera varhugaverð,
jafnvel ískyggileg og hættuleg. Mér
finst alls ekki rétt að ganga inn á
þessa braut. Eg vil ekki gefa mitt atkvæði til þessa, þvi þar með gerði eg
mitt til að hrinda landssjóði út á
þessa braut. Til þess að slíkt væri
gerlegt, yrði það að vera bygt á nauðsyn, eða þá brýnni þörf.
En hér er
hvorki nauðsyn né einu sinni brýn þörf
fyrir bendi, þótt hvorttveggja væri
haldið fram af hálfu flutningsmanns
við 1. umr. Frv. þetta hefir þvi engan annan grundvöll að hvila á, heldur
en gróðavon, fyrst fyrir þá, sem framleiða ullina og kynnu að fá meira
54*
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verð fyrir hana, svo og gróðavon fyrir j
landið í heild sinni að eiga slika stofnun,
og svo gróðavon fyrir landssjóð. A þessarigróðavonskildist mér að öll raeðmælin
með frumvarpinu vera bygð. Svo hefir :
það og verið tekið fram, að ef klæða- )
verksmiðja væri stofnuð, þá yki hún )
atvinnu í landinu. En eg get eigi séð, !
að það væri nema að eins fáir menn, ■
sem þá atvinnu fengju, og er atvinnu- )
aukinn því ekki mikilvæg ástæða.
Eg vil spyrja: A þá völt og hæpin
gróðavon að gefa oss heimild til aðhrinda ,
landssjóðiút á þessa braut og stofna þar ■
með landssjóði í fjárhættu? Eg segi nei. ;
Það hefir verið tekið fram, að héðan j
væri flutt mikið af ull til Noregs og ;
unnið þar. Með þessu hafi gengið mikið fé út úr landinu. Og fyrir þennan j
peningastraum út úr landinu ætti að j
girða, með þvi að stofna klæðaverk- )
smiðju. Eg mótmæli því að þetta sé j
út af fyrir sig gild og góð ástæða.
Mönnum þykir hagnaður að senda
ullina til Noregs og þykir ódýrara að
láta vinna úr henni dúka þar en hér.
Og þess vegna senda þeir þangaö ull
sína, af því þeir sjá, að það er hagnr
fyrir sig. Vér sendum margt út úr
landinu, og það gerum vér at því v é
teljum hag fyrir oss að senda það út.
Eg get ekki séð að það sé neitt verra
að senda peninga til að kaupa fyrir
slíka vinnu, heldur en vörur, því vörurnar sem slíkar eru sama sem peningar. Að senda ull til Noregs, til þess
að láta vinna úr henni þar, er þá fyrst
og fyr ekki óhagur, þegar unt er að
fá ullina unna fyrir lægra verð hér í
iandinu. En vérhöfum ekki vissu fyrir,
að slíkt geti orðið, þó ullarverksmiðja
þessi komist upp.
Það getur verið að verksmiðjan geti ekki unnið
eins ódýrt, og eg verð að telja mjög
líklegt að hún geti það tkki. Ef nú
að ullarverksmiðjan á samt að geta
í
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fengið nóga vinnu. þá þarf hún móti
vilja sínum að halda upp samkepninni
og það með skaða sinum.
Fyrir nytsemi frumv. þessa heflr enn
fremur verið færð sú ástæða, að það
væri mjög áriðandi að geta unnið dúka
héi’ úr íslenzkri ull, til þess svo að
senda þá til Danmerkur, þar sem enginn toilur sé þar á innfluttum dúkum
héðan af landi, en dúkar tollaðir annarsstaðar að. En hve lengi verður ullarverksiniðja .landssjóðs ein um hagsmunina af þvi tollfrelsi? Skvldu hérlendir væntanlegir keppinautar hennai'
ekki einnig verða þess aðnjótandi.
Útlendir kapftalistar geta og strax
komið og kept við Innlendu verksmiðjuna. Það getur verið, að landssjóðsverksmiðjan fyrirhugaða græði ekki
eitt ár á því, að njóta þeirra hiunninda, að vera ein um hituna. Eg held
það, að úr þvi Norömenn eru búuir að
fá tök á íslenzkri ull, og vinna svo
mikiö úr henni, að þá vilji þeir eigi
láta hana ganga úr greipum sér. Þeir
mundu heldur vinna það til, að flytja
sig híngað upp til Islands, heldur en
að missa af íslenzkri ull. Ef þeir vegna
þessa frumvarps flyttu sig til íslands,
þá mundi árangurinn verða sá bezti,
sern gæti orðið að þessu frumvarpi. Þeir
mundu koma með þekkingu inn í landið og það væri mesta gagnið, sem af
frumvarpinu gæti orðið.
Það hefir verið tekið frara viðvíkjandi frumv., að þar væri farið svo varlega.
Eg játa það, að sum ákvæði
þess fara í orði kveðnu í varúðaráttina. Samk væmt 1. gr. frv. er stjórninni
veitt heimild til að verja alt að 5000
kr. úr landssjóði til þess að útvega
allar nauðsynlegar upplýsingar viðvíkjandi klæðaverksmiðjunni, til þess unt
sé að fá sem skýrasta og gleggsta sjón
á öllu, er þar að lýtur.
En það er
sá galli við gjöf Njarðar, að stjórnin
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getur ekki útvegað sér þessar skýrslur,
án þess jafnframt að auglýsa þær
væntanlegum keppinautum ullarverksmiðjunnar.
4. gr frumv. skipar fyrir, að stjórnin semji skýrslu um rannsóknir sínar
og áætlanir, og sú skýrsla skuli prentuð á íslenzku og dönsku og henni útbýtt á Islandi og í Danmörku. Af
þessu leiðir það, að þetta fvrirtæki er
auglýst hverjum væntaniegum keppi
naut. Það er auglýst, að landssjóður
Islands hafi fulla heimild til að verja
alt að 75,000 kr. í ullarverksmiðju.
þetta getur orðið mjög kröttugt meðal
til að vekja spekulations-huga manna.
Það mundu margir vilja komast í
»kompagní« við landssjóð, til þess á
sinura tíma að ná í þessar 75,000 kr.
með afslætti. Frá mínu sjónarmiði er
það sá eðlilegi gangur málsins, að þeir
sem »spekúlera« í þessa átt, myndu
gera sitt til, að láta þetta líta sem álitlegast og gróðavænlegast út, og mundu
revna áð fá landsstjórnina á þá skoðun, að stofnun verksmiðjunnar væri
svo álitlegt gróðafyrirtæki fyrir landssjóð og mundu ýta af öllum kröftum
undir að fá stofnunina upp, til þess
siðar að ná í hana fyrir litið verð.
Landsstjórnin á að daima um, livernig þetta fvrirtæki muni fara í framtiðinni; það gæti hún ekki, henni yrði
það ekki unt.
Eg vil taka það fram, að mér þvkir
þetta alt varhugavert. Þingmenn munu
kannast við, að eg er ekki áva’t óáræðinn maður til framkvæmda á landssjóðs kostnað, en svo langt vil eg ekki
fara, ekki svona geyst.
Þau afskifti 'og umráð, sem landshöfðingjanum Lér er ætlað að hafa
með hinni væntanlegu klæðaverk
smiðju, eru svo umsvífamikil og vandasöm, að engin vissa er fyrir því, að
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! hver sá, sém í það embætti sezt, hafi
»sans« fyrir að hafa nægilegt eftirlit
með slíku fyrirtæki.
Ef nú þessi klæðaverksmiðja á að
! geta staðist í samkepninni, þarf hún að
! vera svo liðug og frjáls f framkvæmd! um sinum, sem slíkar þær stofnanir,
i sem einstakir menn standa fyrir, En
! það getur hún ekki orðið. Landsstjórnj arafskiftin tefja og vefjast vafalaust fyrir
! framkvæmdunum; og fyrir þá sök eina
: getur svo farið, er líklegt að svo fari,
og jafnvel blýtur að fara svo, að verk! smiðjan standist ekki frjálsa samkepni.
! Það kemur einatt fyrir við slikar stofn: anir, að gjöra þarf bráðar ráðstafanir
og taka skjótlega riýjar ákvarðanir.
Ætli afskifti landsstjórnar gætu þá
i ekki orðið til tafar, og slikar tafir gert
' mikið ógagn.
i
Það er eitt, sem eg finn að frv. enn
þá. Eg hefi sýnt fram á, að þegar
búið sé að reisa þetta stórvaxna fvrir! tæki, þá gætu komið kraftamiklir
j keppinautar eða þá önnur þau atvik,
! sem geri það að verkum, að »aktiurní ar« lækki í verði; í frv. er ekki nein á! kvæði um það, hvað landssjóður á þá
að eera, hvort hann á að selja hluta! brétin, eða hann á að eiga þau áfram,
! hvað mikið sem þau falla, þó svo þau
! falli niður í 5O°/o, lO°/o eða jafnvel O°/o.
Enn þá er eitt, sem að vísu er aukaatriði, en sem verður að hafa hliðsjón
af. Hér á landi eru á 3 eða 4 stöðum
komnir á stofn vísirar til ullarverksmiðju. Að vísu eru þeir í smáum
j stíl enn þá, en tvær af þessum verkí smiöjum að minsta kosti hafa þegar
! fengið sér talsvert fullkomin verkfæri.
' Þessar verksmiðjur eru sumpart eign
' einstakra manna og sumpart hvila þær
! á ábvrgð sýslufélaga.
Þessar verksmiðjur hafa nógað vinna við að spinna
! lopa og band. Það hefir ekki verið
I
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hugsaðhærra.Ennú er ein þeirraeðafleiri
i þann veginn að fara að vefa, þæfa og
lóskera. Ef ætti nú að fara að setja
hér á stofn stóra ullarverksmiðju, þá
væru mikil líkindi til, að þessar smávöxnu stofnanir, sem fyrir eru. færu á
höfuðið. Eg vil það ekki. En eg vil
aftur á móti lofa þessum litlu stofnunum að vaxa og þróast eftir eðlilegum
gangi. Eg vil lofa þeim að vaxa, svo
þær með tímanum geti orðið að stórum
ullarverksmiðjum. Það væri sá eðiilegi gangur. Vöxturinn verður að vera
eðlilegur, ef maður á að geta haft von
um hagnað, og ef verksmiðjurnar eiga
að geta orðið fastar og rótgrónar.
Þessi verksmiðja, er frv. talar um,
getur orðið banatilræði við þessa litlu
verksmiðjuvisira, sem í landinu eru.
En þeir verða að vaxa, og þess vegna
tel eg það ilt, ef frumv. nær fram að
ganga.
Að þessu sinni vil eg ekki nefna
fleiri atriði; en þetta, sem eg hefl nú
tekið fram, gerir mig hræddan og
deigan við frumv.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg á erfitt með að svara ræðu h. þm. Dalam.
(J. P.), því hún var töluð svo á víð og
dreif og lítið um röksemdir. Eg skal
byrja á þvi, sem hann endaði á. Hann
sagði að það væri rangt, að setja
svona fyrirtæki á stofn, þvi tóvinnnstofnanir þær, sem nú eru til, ættu að
vaxa og þróast, svo að þær gæti leyst
þetta verk af hendi, en þær féllu burtu.
En þessi vegur mundi vera óheppilegur. Við vitum að það streyma frá
landinu 50— 1C0000 kr. árlega til Noregs í vinnulaun nú þegar. Þetta er
árlegur stór skaði, og hvað lengi á
maður að bíða eftir vexti og viðgangi
þessara stofnana ? Þær eru auk þessa,
1 öllu falli tvær af þeiin, á óhentugum
stöðum fyrir svo stórt iðnaðarfyrirtæki.
Vinnustofnunin á Akureyri stendur þar
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bezt að vigi. En hvað margir tugir
þúsunda verða farnir út úr landinu fyrir vinnu, sem við getum sjálfir leyst
af hendi, ef bíða á eftir þessu.
Hann hélt því fram, að eg hefði lagt
alla áherzlu á, að þetta væri gróðavon
fyrir stofnunina sjálfa, og gjörði mikið
úr, að það væri ómögulegt að sanna
það fyrirfram.
Þetta er sprottið annaðhvort af misskilningi eða rangfærslu.
Hvernig á að sanna slíkt fyrir fram?
Það er ómögulegt, það viðurkennir frv.
lfka, og þess vegna er farið fram á,
að láta stjórnina rannsaka, hvernig því
verði hagað á sem beztan hátt. Hinsvegar liggja atvik svo, að álíta má,
að hér sé að ræða um mikla hagsvon,
ekki fyrir stofnunina einungis, heldur
fyrir landið í heild sinni.
Það lftur út fyrir að h. þm. hafi lesið
2. gr. trumv., eins og viss persóna les
biblíuna. Framkvæmd af hálfu stjórnarinnar er bundin því skilyrði, að hún
áliti málið heillavænlegt, annars getur
hún látið vera að setja það á stað, og
eg er fyllilega sannfærður um, að stjórninni er tiltrúandi að fara nægilega gætilega, fremur hætt við að húu farí of
gætilega. (Jón Jensson: kastið allri
yðar áhyggju upp á hana). Já, eg vil
heldur kasta minui áhyggju upp á stjórnina i þessu máli, en h. þm. Rvk. (Jón
Jensson).
Eg veit að hún hefir betri tök á að
undirbúa það, og hún hefir sjálfsagt
meiri vilja á að koma þvi f rétt horf
en h. þm. Rvk. (J. J.) Hver skaðiþað
er fyrir landið að borga fram undir
100000 kr. árlega út úr landinu fyrir
vinnu, sem landið getur sjáltt af hendi
leyst, það sér hver óblindur maður.
H. þm. Dalam. talaði um, að hér
væri lagt út í fskyggilega og hættulega leið.
Það kom mér dálítið undarlega fyrir,
að heyra þau orð af munni þessa þm.
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Fyrir fáum árum heyrði eg hann tala
hér mjög hjartnæmt fyrir þvi, að lagðar yrðu 400000 kr. í fyrirtæki, sem allir álitu hættulegra, eg á við, til að
kaupa gufuskip fyrir landssjóðs reikning,
og þá voru þeir kallaðir landráðamenn,
sem álitu glæfraráð að leggja út i
slikt, að eg ekki minnist á járnbrautina. Nú, þar sem spurning er um tífalt minna fé, og tilgangurinn er að
leggja það i fyrirtæki, sem fyrirsjáanlega er til þess að bæta atvinnu ílandinu, þá talar þessi samih. þm. um, að það
8é iskyggileg og jafnvel hættuleg leið.
Þetta og þvilíkt spillir engu máli,
þvi það getur varla verið runnið af
þeim rökum, að menn séu fjarskalega
heitir fyrir því að spara landssjóði fé,
heldur hlýtur að vera sprottið af þvi,
að menn af skammsýni vilji spilla
málinu. Annars hefi eg ekki vit á þvi,
hvernig h. þm. kemst að þessari niðurstöðu, það gengur langt yfir minn
skilning. Að það verði hagur fyrir landið, ef slik stofnun kemst á, það mun hver
óblindur maður sjá. Nú er mikilli vinnu
eytt hér á landi að óþörfu og að gagnslausu, í tóvinnu með kömbum og rokk.
Margar þær hendur, sem nú eru fastar við þá vinnu, og ekki fæða viunendur, mundu losna, og mundu geta
stundað annað, ef að slikar stofnanir
kæmust á fót. Þær yrðu atvinnulausar, sagði hinn h. þm. Það sýnir að
hann er ófróður um, að þetta hefir alt
af verið sagt, þegar verkvélar hafa
komið upp, og alt af reynst alveg rangt.
Þessi skoðun klingdi á Frakklandi þegar silkivefstólarnir komu upp þar. En
þvi meira sem afkastað er, því meira
vex atvinnan og velmegunin. Þá mintist hinn h. þm. Dalam. (J. P.) á, að
tollfrelsið á dúkum héðan í Danmörku
mundu einnig aðrar verksmiðjur hér
geta notað. En hvaða skaði væri það,
þó það kæmu aðrar verksmiðjur, sem

868

jafnframt notuðu þennan hag; eg sé
ekki að það þurfi að skaða þetta fyrirtæki. Það kom fram eitthvað svo vandræðalegur hugsunarháttur i ræðu h. þm.
Dalam., þar sem hann var að tala um,
að við mættum ekki hreifa okkur til
að koma sliku á fót, við ættum að bíða
eftir þvi að Norðmenn kæmu þvi á fót.
Þettaer sú framkvæmda og vonleysisstefna, sem eg aldrei hefi orðið var
við hjá honum áður, það segi eg honura til hróss.
Hann vill ekki að við
reynum að hafa þennan hagnað, en
ætlast til,að aðrar þjóðir verði okkur fljótari til og gripi þessa atvinnu við
nefið á okkur, af því að við nennum
ekki að stríða okkur til bjargar.
Þá mintist hann á, að skýrsluna um
rannsóknir og áætlanir stjórnarinnar
eigi að prenta á islenzku og dönsku,
og útbýta henni á Islandi og i Danmörku; þetta væri til að auglýsa irumvarpið. Þetta er gjört einmitt með það
fyrir augum, að geta fengið pær 75,000
kr., sem landssjóður ekki leggur fram,
utanlands, ef þær ekki fásthér í landi.
Landsstjórnin getur haft hönd í bagga
með fyrirtækinu, hvaðan svo sem féð
kemur; þetta er gjört til að ýta
undir menn, til að leggja fé í fyrirtækið.
Hvernig svo sameigendurnir að hlutafénu geta farið að því, að eyðileggja
»aktiurnar« í sinu eigin fyrirtæki, skil
eg ekki. Slikt eru ekki röksemdir,
heldur viltir draumórar. Auk þess er
fyrir slikt girt með skilyrðunum um
eftirlitið i 2. gr.
Eg get ekki séð að nein ástæða sé til
að taka það fram i frumvarpinu, hvað
landsstjórnin ætti að gjöra, ef hlutabréfin féllu í verði. Allar þess háttar ráðstafanir eru ætlunarverk stjórnarnefndarinnar.
Það getur verið, að eg hafi ekki tekið nægilega vel eftir ræðu h. þm. Dal-
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(J. P.) og því hlaupið yfir einstöku at- sér einungis að því, að verksmiðjan
riði, en eg vil taka það enn fram, að ynni fyrir landsmenn sjálfa, en keypti
hér er um að ræða, að skapa stórkost- ekki sjálf ullina. En ef hún vinnur
lega atvinnugrein i landínu, sem getur að eins fyiir landsmenn sjálfa, og þá
kostar eins mikið að láta hana vinna
orðið því til mikilla hagsmuna.
Jens Pcílsson'. Eg vildi aðeinssvara eins og að senda ullina til Noregs, og
nokkrum orðum hinum ýmsu órök- láta Norðmenn vinna hana, hvar er
studdu staðhæfingum h. frsm. (Guðl.G.), þá ábatinn fyrir þá, sem ullarvinnuna
sem annaðhvort eru sprotnar af þvi, kaupa? Mér kann að verða svarað:
að hann ekki hefir skilið mig eða ekki »ullarvinnan í ísíenzkri verksmiðju á
vil.jað skilja mig, en stóryrdi hans og að verða ódýrari fyiir þá skuld, að
svígurmæli í minn garð ætla eg ekki miklu verður skemra að fiytja að henni
að eltast við; eg veit að það er kapp- og frá en að og frá verkstniðju í Norið, sem kemur honum til að tala þann- egi«; en ef vinnan alls og alls verður
ig, svo góður ræðumaður sem hann ekki ódýrari heldur máske dýrari,
hver er þá ágóðinn fyrir þ.jóð og land?
er.
Þá
er ekkert annað til hagnaðar að
Hann sagði, að tilgangur frumv. væri
alþýðu en að nokkrað hefta þann peningastraum, sem nú telja fyrir
gengi út úr landinu fyrir ullarvinnu til ir menn, segjum 20, fengju atvinnu við
Noregs, og halda honum í landinu s.jálfu, verksmiðuna, og svo rnætti ieggja eittog bar mér á brýn sljóskygni, að eg hvert útsvar á hana. En ef til vill
skyldi ekki geta séð hvaða hagur það gæti stofnunin sjálf grætt, já — ef til
væri. En eg vil segja honum það, að vill, — eg er hræddur um að hún
ef peniugarnir fara út úr landi til þess j yrði að vinna svo ódýrt, að hún ekki
að sækja hag handa landinu, og j græddi að mun, og ef hún svo tapaðí,
koma aftur með ígildi sitt og nógu háa ! hvað þá? En gerum nú ráð fyrir að
vöxtu í viðbót, þá mega þeir fara. Sú alt gengi vel fyrst i stað; en svo geta
hagfræðislega villukenning, að halda komið duglegir keppinautar, og ófyrirberi peningum blýföstum í landi, er séð óhöpp og erfiðleikar, og að skilfyrir löngu til dauða dæmd, sem hag- yrðin fyrir þrifum stofnunarinnar breytfræðislegur hégómi. Ef þeir fara burt ist. Er nú ráðlegt að setja landssjóðstii þess að sækja verulegan hagnað fé í slíkt fyrirtæki, úr því búast má
handa okkur, þá streyma þeir burt eft- við því þá og þegar, að hlutabréfin
ir eðlislögmáli viðskifanna, þeir mega falli í verði. Hinum h. framsm. (Guðl.
fara og má ekki stöðva þá, nema þeir G.) fanst þessi lög vera nóg trygging
færi oss meiri arð kyrsettir.
t’yrir allri hættu. Þau væru heimildarÞessi verksmiðja, sagði hann, gerði lög, og gerðu Ijósa grein fyrir, að
það að verkum, að það sem Norðmenn svo værí til ætlast, að landsstjórnin
ynnu nú fyrir- okkur, gætum við unnið legði því að eins út í þetta fyrirtæki,
sjálfir. Látum það svo vera. En er að hún væri sannfærð um, að það væri
þá víst að við getum gjört það eins ó- arðberandi. En með allri virðingu fyrdýrt, það held eg sé ekki sannað. ir landsstjórninni, þá er mér þetta ekki
Getum við það ekki, þá er ekkert unn- nægilegt, því hún yrði að sjá með annið. Hann gekk út frá því við 1. umr., ara augum, og tryggingin þvi ekki
að senda mætti dúka til Danmerkur, mikilsvirði.
eu nú vildi hann ganga frá því, og hélt
Hann sagði, aö eg heföi lesið illa 2.
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gr., en eg get fullvissað hann um, að henni stæði, aðeins ef hann væri hér búeg hefi lesið hana vel og rétt og skilið settur og ynni sitt verk hér.
hana. Eg hefi gjört mér það skiljanÞá taldi hann það ástæðulausa grýlu
legt, að stjórninni er að eins gefln heim- af mér, að vera hræddur við keppiild, en eg tel varóðarvert, og enda nauta. Það er þó sannreyndur hlutur,
bættulegt, að veita stjórninni heimild að privat interesse verður að leiða slík
til að verja fé landssjóðs til svona fyr- fyrirtæki út i yztu æsar, og vera ein
irtækja. Þá fór hann að lesa upp um um hituna, ef þær eiga að standa eins
framkomu mína i öðrum málum á fyrir- vel að vígi i samkepninni, eins og
farandi þingum, og kvað framkomu privat fyrirtæki með jöfnu fjármagni.
Þá taldi hann það eina fjarstæðuna
mina nú i þessu máli vera ósamrýmanlega framkomu minni t. d. i eimskipa- hjá mér, að óprútnir og slungnir fjárútgerðarmálinu, þegar kom til tals að spekúlantar kynnu að reyna að koma
kaupa gufuskip. En það var aldrei fyrirtækinu á kné, til þess siðan að
meining samgöngumálanefndarinnar, að svelgja það i sina fjárgróðahit, þegar
skipið, sem hún vildi láta byggja nýtt aktiurnar væru fallnar nóg í verði.
og v'andað handa landinu, þyrfti að Sliks eru mörg dæmi, frá öðrum löndverða einskis virði. Landsskipið var um, i likum tilfellum. Eg þarf ekki að
nú aldrei keypt heldur leigt. Migmun tína slik dæmi til, þvi hér er um það að
aldrei iðra þess, þó eg væri þvi máli ræða, sem hverjum þingmanni er kunnfylgjandi. Það var að visu nokkuð ugt. Að minsta kosti veit hver einasti
djarft fyrirtæki, og kostaði töluvert, þingmaður, að auðmenn beita oft sliken fyrirtækið var beinlinis nauðsynlegt. um brögðum; hve oft hafa t. d. hinir
Félagið, sem strandferðirnar rak, hafði svo nefndu járnbrautakóngar komið þvi
sýnt, að það vildi ekki taka tillit til til leiðar, að hlutabréf keppinautanna
vilja þingsins, svo það var nauðsyn- hafa fallið í verði, til þess svo að geta
legt að sýna einu sinni, að ekki stæði svelgt alt í sig sjálfir. Eg vona því að
alveg á sama, hverju við værum beitt- allir h. þm. sjái, að eg fer ekki með
ir. Eimskipaútgerðin bar líka góðan neina fjarstæðu. Mismunurinn á míuárangur; þær hagkvæmuferðir, sem vér um skoðunum og meiri hluta nefndarhöfum nú, eru óbeinn árangur af þeirri innar er sá, að þeir vilja heimila landsútgerð, og mun enginn nú framar ef- stjórninni, að láta landssjóð koma þessast um, að hún hafi þannig fyllilega ari stofnun á fót, og reka hana með
talsverðu fé, en það álít eg óheppilegt,
borgað sig.
Hann sagði, án þess þó að leiða það þvi hættan geti verið talsverð, en engút úr ræðu minni, að eg talaði móti in brýn þörf, þvi síður nauðsyn, fyrir
málinu, ekki af áhuga fyrir hag hendi. Þótt þvi hefði verið haldið fram,
landssjóðs, heldur að eins af áhuga tyr- að þessi heimildarlög séu hættulaus, i
ir að fella málið. En þessu vísa eg þessu frumv. sé fullkominnar varúðar
frá mér sem algjörlega röngu. Eg gætt, þá þykist eg nú hafa sýnt fTam
óska af heilum hug, að hér gæti kom- á, að frumv. feli í sér áhættu; og nú
ist á fót slík verksmiðja, sem væri al- fullyrði eg, að landssjóður getur ekki
innlend, en eg vil að það sé privat án áhættu lagt 80 þús. kr. i fyrirtæki,
fyrirtæki, og fyrir mér mætti það sem vegna afskifta og eftirlits landsgjarnan vera Norðmaður, sem fyrir 8tjórnarinnar hlýtur að verða tafsamAlþ.tið. B. 1899.

55 (29. gept.).
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ara og stirðara, en ef fyrirtækið væri
í einstaks manns höndum, sem væri
duglegur og framtakssamur. En ef það
stæði ver að vígi en í einstaks manns
höndum, þá er auðsæ hættan á þvi, að
ekki fari vel.
Loks vil eg segja h.
framsm. (Guðl. G.) það, að þó eg
kunni að vera, eius og mér virtisthann
gefa i skyn, ákafamaður til stórfyrirtækja, eða kannskc loftkastalamaður,
að þá er þessi ullarverksmiðjukastali,
sem hér er farið fram á byggja úr
fé landssjóðs, of hár fyrir mig; og það
vil eg segja, að hafi eg »siglt i loftballón«, þegar eg vildi leyfa útlendingum að leggja hér járnbrautarstúf fyrir
sína eigin peninga, eða þegar eg vildi
láta landið eignast skip, þá siglir nú
háttvirtur vinur minn, þm. V.-Sk., á
engu traustari ballón, þar sem þessi
landssjóðsullarverksmiðja er, og eg vil
ekki fara upp i þennan ballón, þvi eg
óttast að hann muni á sinum tima
springa.
FramsSgumaður (Guðl. Guðmundssori):
Eg vil svara h. þm. Dal. (J. P.) nokkrum orðum, út af athugasemdum þéim,
er hann gjörði við frumv., enda þó það
verði mest endurtekning á því, er eg
hefi sagt áður. Eg hefi tekið það fram,
að þær grýlur, er hann gjörði úr því,
að hlutabréfaeigeudur gætu spekúlerað
i þvi, að láta hlutabréfin falla, til þess
að græða á þvi, geta átt við öll hlutabréf, svo eftir þvi ætti enginn að
þora að mynda neitt hlutafélag. En
þótt einstakir menn hafi beitt því, að
láta hlutabréf falla sér til gróða, þá er
það að eins blutabréf keppinautanna,
en eg hefi aldrei heyrt, að þvi hafi
verið beitt, til að fella hlutabréf sinna
eigin samfélaga, og þykist eg þó vera
eins kunnugur þessu og h. þm. Dal.
(J. P.).
H. þm. sagði, að þetta fyrirtæki mundi
ekki hafa alþjóðlega þýðingu fyrir okk-

ur og atvinnu vora, og hjó eg eftir
þessu orði, þvi mér fanst það á svo
veikum rökum bygt, þar sem klæðaverksmiðjan mundi einmitt breyta ólaginu á vinnunni og stórkostlega stöðva
peningastrauminn út úr landinu, þá sé
eg ekki betur, en að það hafi almenna
þýðingu.
H. þm. sagði og að það væri til einkis skaða að senda peninga út úr landinu, ef vér fengjum aðra vöru i staðinn.
Eg vil benda honum á, að þetta er
ramskökk kenning, þegar landið getur sjálft framleitt það, sem keypt er að
frá útlöndum; þvi að það er gömul
setning sem raskast ekki af neinni þjóðmegunarfræði, að »holt er heiraa hvað«.
Það er betra að fá hlutinn unninn heima,
þvipeninga fær enginn fyrir ekki neitt.
Eg var ekki með orðum minum að
drótta þvi að h. þm., að hann væri
þektur fyrir að vera sérlegur varhugaleysismaður eða loftballónamaður, þótt
hann hafi mátt heyra það úr öðrum
áttum, enda held eg hann hafi oft komist út í voðalegri ballór en þetta, og
einn eða tveir þeirra sprungið undir
honum, og er hann þó við viðunanlega
heilsu enn.
Þetta er aftur á móti ekkert ballónsfyrirtæki, því hér er settur varnagli
við. Gangi fyrirtækið vel, mundi margur vilja kaupa hlutabréf landssjóðs, og
eg efa ekki, að landssjóður mundivilja
selja hlutabréf sin, ef hann fær selt þau
með fullu verði, og honum gefst færiá
að láta reka fyrirtækið af einstökum
mönnum. Það er hér ekki aðalatriðið,
að láta landssjóð taka þátt í fyrirtækinu, heldur er orsökin til þess, að þessi
leið er farin, að einstakir menn geta
naumast komið henni á fót, og það er
því nauðsyn, sem knýr landssjóð til að
blanda sér i þetta, en alls ekki spekúlationsandi, og það er engum vafa bund-
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ið, að landssjóður dregur sig út úr og
selur hlutabréf sin undir eins og fyrirtækið er komið svo vel á legg, að einstakir menn vilja reka það.
Þrátt fyrir mótmæli h. þm. Dal. (J.
P.), er eg sannfærður um, að fyrirtæki
þetta er hagvænlegt og mundi gefa
verulegan arð, og að það mundi hafa
mikla þýðingu fyrir landið og opnanýar og arðvænlegar brautir til framfara.
ATKVGR.: 1. gr. frumv. samþ. með
14: 4 atkv.
1. breyt.till. við 2, gr. samþ. án. atkvgr.
2. breyttill. við 2. gr. sþ. með 14:2
atkv.
2. gr. frv., breytt, samþ. með 14 shlj.
atkv.
Breyt.till. við 4. lið 3. gr. sþ. með 14
shlj. atkv.
3. gr., breytt, samþ með 14 atkv.
gegn 2.
4. gr. sþ. með 14 shlj. atkv.
ó. gr. sþ. með 14 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. sþ. án atkvgr.
Málinu visað til 3. umr. með 14 atkv. gegn 5.
Þriðja umr. (C. 314), 7. ágúst.
ATKVGR.: Frumv. var samþ. með
14 atkv. gegn 3 og afgr. til Ed.

Aðflutningsgjald af
kynjalyfjum.
FRUMVARP til laga um viðauka við
lög 7. nóvbr 1879 ura breyting á lögum um gjald á brennivini og öðrum
áfengum drykkjum 11. febrúar 1876
og tilsk. 26. febrúar 1872. (Frumv.
til laga um aðflutningsgjald af kynjalyfjum [arcana] (C. 76, 109), 1. umr.
18. júlí.
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Flutningsmaður (Þórður Thoroddsen):
Eins og h. deild mun sjá, er þetta frv.
komið fram í þeim tilgangi aðheftaaðflutning kynjalyfja til íslands.
Öllum
þeim, sem nokkuð þekkja til hér á landi,
eða sem litið hafa i blöðin, hlýtur að
vera það kunnugt, að kynjalyf eru
mjög farin að flytjast hingað til lands,
og eg vona að allir séu samdóma um
það, að aukinn innflutningur á þeirri
vöru sé landinu sizt til framfara. Tollmálanefndin hefir með frumv. þessu
ætlað að reyna að frelsa þjóðina eftirleiðis frá innflutningi lyfja þessara, og
því lagt til, að svo hár tollur yrði lagður á þau, að enginn maður með heilbrigðri skynsemi léti sér detta i hug
að flytja þau inn í landið. Þessi kynjalyf eru þess eðlis, að þau eru engum
til góðs, nema þeim sem búa þau til,
til þess að auðga sjálfa sig en féfletta fáfróðan almenning.
Eg skal geta þess, að það er töluvert
vandasamt að búa til frumv., slíkt sem
þetta, svo öllum liki, og svo að ekki
gé hægt að fara kringum lögin, oggetur vel verið, að hér sé strandað á einhverju skerinu, en eg vona að h. deild
ihugi málið vandlega, og að breyt.till.
komi fram, ef einhverjum kynni að detta
annað betra i hug en hér erfariðfram
á. Það gæti verið, að frumv. þetta
stuðlaði að þvi, að gjöra tollgæzluna
enn erfiðari en hún er nú. En viðvikjandi þvi skal eg geta þess, að tollmálanefndin heflr hugsað sér að undirbúa
frumv., þar sem gert er ráð fyrir, að
tollgæzlan eigi að geta orði betri og
tryggari en hún er nú.
Sighvatur Arnason: Eg skal ekki
fara langt út i þetta mál á þessu stigi,
en minnast að eins á, að mér virðist
það blasa beint við, eins og lika h. þm.
G.-K. (Þ. Th.) tók fram, að frv. þetta
stefni að þvi að afnema með öllu að65*

871

Aðflutningsgjald. aí kynjalyfjum.

flutning kynjalyfa til landsins. Eg er
að vísu ekki mjög trúaður á kynjalyí,
en óneitanlegt er það þó, að mörgum
heflr íundist þau verða sér að góðu,og
hafa þess vegna trú á þeim, og er því
sízt að neita, að svo kunni að hafa verið. í annan stað er það min meining,
að eg vil á engan hátt vera með í því
að búa til þvingunarlög, og úr þvi á
annað borð er verið að búa til tolllög,
þá vil eg að þau séu, að svo miklu
leyti sem mögulegt er, þannig úrgarði
gerð, að þau útvegi iandssjóði einhverjar tekjur, en þetta frumv. miðar ekki
að því. Eg hefi því leyft mér að koma
með br.till., sem fer fram á að tollurinn
sé færður niður í 50 au., bæði til þess.
að þeim, sem trú hafa á kynjalyfjum,
verði þó fært að kaupa þau, og lika
til þess, að von sé um að landssjdður
geti þó auðgast dálitið við tollinn af
þeim.
Þórður Guðmundsson: Eg skal þegar taka það íram, að eg er ekki með
öllu samþykkur frumv. þessu, þótt eg
geti fallist á það í mörgum atriðum.
Skal eg þá fyrst benda á það, að eg
efast um að tollgæzla sú, sem hér er
farið fram á, sé framkvæmanleg, og í
öðru lagi álit eg að það sé ein tegund
kynjalyfja, sem ætti að vera undanþegin tolli þessum, það er Kina-lífsElixir. Eg álít að það sé ekki rétt, að
gjöra mönnum svo fjarska erfitt fyrir
með að eignast hann, þvi að eg get
fært dæmi til þess, að hann hefir læknað fólk, eða það hefir trú á þvi að
hann lækni það, og eg veit aö aliopatar hafa i mörgum tilfellum ráðlagt
þetta lyf. Að visu skal eg ekki dæma
um, hvort þetta lyi er heilsusamlegt
eða ekki, en margir hafa trú á þvi,
og það er nóg. Eg tók það fram, þegar skottulæknafrumv. sáluga var hér
íyrir deiidinni 1897, að það kæmi fyrir
eitt, hvort menn læknuðust af meðulum
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eða fyrir trú sina, og hið sama segieg
enn. Vér vitum það lika að mixtúrur,
plástrar, pillur og öunur kynjalyf hinna
heiðruðu lækna hafa ekki öli tnikil áhrif á heilsuna, og dettur þó víst engum i hug að iara að tolla þau eða
binna.
Eitt atriði er vist; fíumv. þetta
stefnir ekki að þvi að auðga landssjóð,
því ef þessi hái tollur er lagður á
kynjalyfin, þá kaupir enginn maður
þau. Að minu áliti er óheppileg stefna
nú að ryðja sér til rúms á þinginu, sú
steina að tolla alla hluti, mögulega og
ómögulega. Þetta stefnir að þvi að
leggja óeðlileg bönd á verzlunina, og
það mun sannast, að það verður átumein i eínum landsbúa. Það getur aldrei orðið til þess að hefja þjóðina
upp, að skerða frelsi einstaklingsins, en
margt af þessum tollfrumv. stefnir einmitt í þá átt. Hjá öllum hefir sú reyndin orðið, að skerðing á frelsi einstaklingsins hefir orðið til þess að draga
þjóðina niður, en aukning þess hafið
hana upp; það þurfum vér vel á oss
að setja við löggjafarstarfið.
Eg hefi ásett mér að koma með
breyt.till. til 2. umr. um að undanskilja
.Kína-lifs Elixír* tolli; reyndar býst eg
ekki við að bún muni fá góðan byr,
en min sannfæring er, að svo eigi að
vera, og það er mér nóg.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg er ekki
samdóma stefnu frumv. þessa að öllu
leyti. í einu er eg þvl þó satndóma,
en til þess að fá það fram, hefði ekki
þurft að flytja eins ítarlegt frurav. og
þetta er; það hefði ekki þurft annaðen
gjöra lítilfjörlega breyting á lógunum
um toll á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum.
Það eru til landshöföingjaúrskurðir
fyrir þvi, að hinir svo nefndu bitteressensar skuli undanþegnir tolli, en i
sjálfu sér er það alveg rangt, að svo
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skuli vera. Undír þessa bitteressensa
heyra flest öll fljótandi kynjalyf, sem
flutt eru hingað til lands, og tollmálastjórnin danska tekur þau oft upp á
tollskrár sfnar. Eg held það hefði veriö nóg, að tollmálanefndin hefði komið
fram með tillögu um, að lögunum ura
toll á átengum drykkjum væri breytt
þannig, að allir bitteressensar yrðu og
tollskyldir, þetta væri þörf breyting,
og mundi ekki verða mjög umsvifamikil,
þvi að eg tel vist að tollmálastjórnin
danska mundi verða tús á að styðja
tolleftirlitið með þvi að taka þá upp á
tollskrár sinar. Lengra en þetta ætti
að minni skoðun ekki að fara. ■
En hvað snertir hinn flokk kynjalyfjanna, þá get eg ekki verið samdóma
h. þm. (Þ. Th.), því að eg álit að mörg
þau lyf, sem læknar brúka daglega,
megi alveg eins kallast kynjalyf, eins
og það, sem hér er nefnt svo, að þvi
leyti, að læknarnir vita eigi sjáifir
glöggiega, eða jafnvel alls eigi hvernig
á þvi stendur, að þau hafa þær verkanir, sem þeir trúa að þau hafi, og
þeim þykir reynslan sýna að þau hafi.
Að fara að leggja toll á það, sera
kallað er kynjalyf, án þess að nokkur
skýr takraörk séu sett fyrir þvi, hvað
sú hugmynd skuli ná yfir, og að láta
svo héraðslæknana eiga að ákveða
þessi takmörk, þar sem vafasamt er,
það hlýtur að mínum skilningi að leiða
til margs konar vafninga og jafnvel
ranglætis.
Eg vil þvi óska þess, að h. nefnd
taki frumv. aftur, en komi svo fram
með tillögu þá um breyting á lögunum
um toll á áfengum drykkjum, sem eg
mintist á.
Flutningsmaður (Þórður Ihoroddsen):
Eg hélt að frumv. þetta mundi fá aðrar undirtektir en raun hefir á orðið.
Þó þurfti mér ekki að koma mjög á
óvart undirtektir h. þm. Rangv. (Sighv.
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A. og Þórð. G.) undir það, því að eg
hafði reynsluna fyrir mér frá siðasta
þingi fyrir því, að þeir væru trúaðir
bæði á kynjalyf og skottulækna. En
litinn heiður tel eg það fyrir kjördæmi
þeirra, að verða fyrir þvi, að eiga á
þingi slika hjátrúarmenn á öll kynjalyf og skottulækna. Annar þeirra vill
lækka tollinn á kynjalyfjunum, til þess
að fólki sé þó ekki fyrirmunað að fá
þessi dýrindis djásn, en hinn vill með
öllu undanskiija Kina-lifs-Elixír tollinura. Eg vil skjóta því áð h. þm (Þórði
G.), hvort hann vilji ekki láta prenta
á sérstöku blaði ræðuna sem hann hélt
áðan. Eg get ekki öðru trúað en að
hann fengi fyrir hana 2 — 3 flöskur af
Kína-lífs-Elixír hjá Valderaar Petersen í
Friðrikshöfn, þvi að hún ætti sízt að
vera verri raeðmæii með honum en
ýms af vottorðunum, sem blöðin flytja,
og sem miða að þvi að svikja fé út úr
almenningi.
H. þm. Rangv. (Þórð. G.) talaði um,
að hér ætti að leggja haft á frelsi
raanna. Það er að nokkru leyti satt.
En eg get ekki annað skilið en'að h.
þm. játi, að höft á frelsi manna séu
alveg réttmæt, þegar þau eiga að fyrirbyggja það, að menn gjöri eittbvað
sér til skaða og skammar. Eg er viss
ura að flestum kemur saman ura það, að
ef einhver er svo mikill drykkjumaður, að hann gjörir tjón með drykkjuskap sinum, ekki að eins sjálfum sér
heldur og öðrum, þá væri i sjálfu sér
alveg rétt að takmarka drykkjuskaparfrelsi hans, og það er nokkuð kynleg
skoðun á frelsi, að rangt sé að svifta
sllkan raann færi á að geta haldið ofdrykkunni takmarkalaust áfram. Eg
er viss um að h. þm. Rangv. (Sighv.
Á. og Þórð. G.), sem sjálfsagt hafa báðir verið hreppsnefndaroddvitar, mundu
eigi telja það óhæfilegt haft á frelsi
annara, þótt þeir tæku ráðin af þeim
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bariiaföðilr i aveit þeirra, sem drykki
8vo mikið af brennivíni eða Kína-lífsElixir eða öðrum kynjalyfjum, að bano
gæti ekki fyrir þá sök séð fyrir sérog
fjölskyldu sinni.
Eg verð að vera algjörlega á móti
þvi, að tollurinn sé settur lægri en frv.
fer fram á, þvi að með þvi tapaði frv.
tilgangi sinum, og siðari villan yrði
argari en hin fyrri, þvi að það yrði
varla til annars, en að menn gæfu enn
meira fyrir þessa vitleysu en þeir
gjöra nú, en inundi lítt befta kaup á
kynjalyfjunum.
Það getur auðvitað
komið fyrir, að læknar ráðleggi eitthvert af lyfjum þessum, en það er engan veginn af þvi að þau séu hið einasta lifsins balsam, sem við eigi, heldur af þvi, að annað er þá ekki við
hendina, eða af þvi að viðkomandi
stingur sjálfur upp á því, og læknirinn vill gera honum til geðs, þar sem
hann sér að það muni ekki beinlinis
skaða, en getur búist við að trúin á
lyfið kunni að verka bata, og þá vill
hann lofa sjúklingnum að taka þessa
trú inn i Kfna-lffs Elixfr.
Eg er ekki samdóma h. þm. V.-Sk.
(Guðl. G.) um, að frumv. þetta sé óþarft, þvi þótt gengið væri inn á þann
veg, sem hann stakk upp á, þá væri
ekki bægt að koma nærri öUum kynjalyfjum inn undir lagaákvæðin; skal eg
þar benda á Voltakrossinn (Gu&laugur
Guðmundsson: Er hann lyf?). Já hann
er meðal, og meðal er sama sem lyf.
Hitt get eg fallist á, að það kunni að
vera eitthvað athugavert við að fela
héraðslæknum og landlækni á hendur,
að skera úr hvað séu kynjalyf oghvað
ekki, en það mætti þá koma með
breyt.till. i þá átt, að það skuli falið á
hendur þessum lögreglulæknum.
Landshöfðingi: Eg verð að taka undir með b. þm. V.Sk,, að stefna frumv.
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er að mörgu leyti góð, en talsverðir
gallar á þvi, eins og hann tók fram.
En aðalgallinn er þó sá, að vafningar
hljóta að verða á þvi að ákveða, hvað
séu kynjalyf eður kynjalyf ekki. Orðið er nýgjörvingur í lagamálinu og þvi
ekki gott að viðhafa. Það spillir ogtil
að héraðslæknar eiga að skera úr,
hvað sé kynjalyf, og ef til kemur,
landlæknir. Það er það almennasta,
að þegar ágreiningur verður um skilning
lagaboðs, sérstaklega um það, hvort
einhverjum beriað inna eitthvert gjald
af hendi, þá beri það undir dómstólana
að skera úr, hvort hlutaðeiganda beri
að borga eða ekki, og í þessu efni
mundu þeir efiaust, áður en þeir kvæðu
upp úrskurð sinn, leita álits læknis.
Það er oft sem dómstólarnir verða að
skera úr máluro, sem snerta læknisdóraa
og heilbrigði manna, þannig er það
dómstólanua að skera úr, ef lyfsaii
kærir kaupmann fyrir að hann verzli
með lyf, sem lyfsalar bafa einkaleyfi
til að selja.
Með tilliti til þess, sem eg sagði áðan, að ervitt mundi að ákveða hvað
væri kynjalyf eða eigi, þá skal eg geta
þess, að mér er ekki Ijóst hvar takraörkin eru milli kynjalyfja og homöopatha-meðala, það getur verið að takmörkin séu glögg fyrir þá, sem meðalafróöir eru, en mér er ekki ljóst
hvar þau eru. Það er sömuleiðis margt,
sem kaupa má á apóteki, sem þó
mætti sjálfsagt telja til kynjalyfja, t. d.
ýmsar pillur og því um likt. Mér er t.
d. kunnugt um, að Brandrethspillur
eru mikið keyptar á lyfjabúðum, og
verða þær þó vist að teljast kynjalyf.
Af hverjum Iyfjum ættu svo apótekarar að borga toll og af hverjum ekki?
Eg fyrir mitl leyti hallast helzt að tillögu h. þm. V.-Sk., að réttast sé að
láta sér nægja að tolla elixira og bitt
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era, en af öðrum kynjalyfjum mun
varla svo mikið keypt, að hættulegt
sé, eða tollurinn muni landssjóðinn
nokkru.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen):
Eg skal benda á, að ef h. deild álitur
það heppilegra, og það gæti orðið tii
betra samkomulags, að þá er til einn
vegur, og hann er sá, að telja upp þau
lyf, sem helzt ætti að tolla, og mætti
þá siðar bæta við, jafnóðum og þau
færu að flytjast. Ef þinginu þætti
þetta heppilegri vegur, og ef svo væri,
að margir væru sömu skoðunar sem
hæstv. landsh., að ervitt væri að ákveða hvad kynjalyf væri eður eigi,
þá mnn nefndin taka það til athugunar til næstu umr.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 18 atkv.
Önnur umr., (C. 76, 109, 117); 21.
júlf.
Guðlaugur Guðmundeson:
Eg skal
benda á, að verði breyt.tlll. min á
þgskj. 117 samþykt, þá er frumv. eiginlega fallið burt. Það er talsverð ástæða tU að tolla >bittera< og fram á
það fer eg. En frumv. álit eg, eins og
það liggur fyrir, óframbærilegt og óframkvæmanlegt sem toll-lagaboð.
Þðrður Guðmundsson: Eg hafði að
vísu gefíð i skyn, að eg mundi koma
með breyt.till. við 1. umr., en hefi fallið
frá því aftur, því eg bjóst við, að hún
mundi ekki fá mikinn byr hjá þeim,
sem hafa þann sjúkdóm, aðvilja hnýta
sem mestum og flestum ófrelsisböndum
að þjóðinni.
Eg skal taka það fram einuugis, að
sjúkUngnum mun standa á sama hvada
nafni lyfið nefnist, að eins ef það hjálpar, og þetta lyf, sem eg vH undanskilja,
er eg sannfærður um, að hefir engu
siður góðar verkanir á ýmsa sjúkdóma
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en mixtúrur, plástrar og pillur, og
menn hafa nú einu sinni sannfærst um,
að það hjálpar i sumum tilfellum.
Eg skal svo ekki fjölyrða meira, en
að eins geta þess, að mér þykir nógu
langt farið, ef á að íara með lögum
að sporna við innfiutningi þeirra lyfja,
sem læknar sjálfir ráðleggja.
En eg vil út af ræðu h. þm. Strand.
(Guðj.Guðl.) i fyrra dag, þegar læknafrumv. var hér til umræðu, tala fáein
orð. Honum þótti eg vera furðanlega
nægjusamur með það frumv., að vilja
samþykkja það; að vísu voru það nú
14 þingmenn, sem voru svo nægjusamir hér i deildinni, og hann áleit, að
þessi nægjusemi mundi stafa frá kinabitternum.
Þó að eg geti nú ekki álitið, að það
eigi við mig i þessu efni, þá get eg
sagt h. þm. Strand. (Guðj. G.) það, að
eg hefi heyrt, að bitter þessi sé mjög
góður, til að gjöra menn nægjusama
með fieira en það, sem þeir finna upp
sjálflr, og sérdeilis góður til að gjöra
skapsmunina rólega og venja menn af
ill-lyndi.
Væri nú svo, að h. þingm. btrand.
(Guðj. Guðl.) þekti eitthvað af þessum
sjúkleika hjá sjálfum sér, þá vonast eg
til, að hann verði með i því, að leggja
ekki toll á lyf það, sem bér er um að
ræða.
Framsögumaður (Þórður Ihoroddsen)'.
Nefndin getur ekki fallist á breyt.till.
á þingskjali 117, þvi hún álitur, að hún
fari i aðra átt en frumv. sjálft; hún
fer tram á, að tolía einungis bittera,
eða elixíra, þar sem trumv. fer fram
á að tolla öll arcana, og er það sitt
hvað.
Nefndin getur heldur ekki falHst á
breyt.till. á þingskjali 109 um að hafa
toilinn að eins 50 aura, þvi meiniag
hennar er, að hindra alveg innflutning

879

Aðflutaingigjald af kynjalyfjum.

880

Eins og mönnura mun kunnugt, þá
var Staður i Súgandafirði áður sérstakt
prestakall, en var svo sameinaður
Holtsprestakalli i Önundarfirði.
Súgandafjörður liggur mjög afskektur, umkringdur af fjöllum á þrjá vegu, sem
ókleyft er að fara yfir á vetrartima,
nema endur og sinnum, og má þvi ekki
heita, að komizt verði frá Holti að Stað,
nema svo sem 2—3 mánuði á sumrin,
því sjóveg er aldrei farið þar á milli
um vetur; það er álitið alveg ófært.—
Fjallvegurinn er, eins og eg sagði áðan
all-oftast ófær frá þvi á haustin og
þangað til i júli, svo að sumartiminn
má heita sá eini timi ársins, sem hægt
er að treysta þvi, að Holtspresti sé
hægt að þjóna Stað, svo að i nokkuru
lagi sé.
Afleiðingin af þessu er, eins
og sjá má af skýrslunum, að mjög fáar
messur eru haldnar á veturna, ekki
nema 2—3, þvf jafnvel þótt presturinn
Þ r i ð j a u m r. (C. 76); 24. júli.
ætli sér að messa, þá þarf ekki annað
ATKV.GR.: Frumv. samþykt með en bilur skelli á, þá verður ekkert farið.
16 samhlj. atkv., og afgreitt til forseta
Sömuleiðis er það mjög óviðkunnanefri deildar.
legt, ef lik þurfa að standa mjög lengi
uppi; en þvi getur maður ætið búist
Einumr. (C. 418, 458, 459); 18. við, ef svo ber undir, að maður deyr
ágúst.
um vetur i Súgandafirði, enda hefir það
ATKV.GR.: Breyt.till. á þingskj. 458 líka borið við, að lik hafa staðið þar
feld með 14 : 15 atkv.
uppi meira en mánuð.
Frumv. i heild sinni samþ. með 17
Staður i Súgandafirði er fremur fásamhljóða atkv., og verður afgreitt til menn sókn, nær 200 manns, og tekjur
landsh., gem lög frd alþingi.
prestsins yrðu því rýrar, ef að sóknin
yrði gerð að sérstöku brauði, án þess
að fá nokkura uppbót úr landssjóði,
Staður í Súgandaflrði sérstakt þar sem sóknartekjur nema þar tæpbrauð.
lega 300 krónum.
FRUMVARP til laga um breyting á
Aftur á móti er jörðin Staður góð
lögum 27. febrúar 1880 um skipun bújörð, og sérstaklega er hún vel f»IIprestakalla (C. 74); 1. umr., 18. júlí. in til sjósókna.
Uppbótin þyrtti þvi ekki að vera
Skúli Thoroddgen'. Af þvi að eg líklega er kunnugastur þessu raáli af þeim mjög há, og gjöri eg ráð fyrir, að mörgmönnum, er hér sitja, þá vil eg leyfa um presti myndi reynast prestakallið
mér að fara um það nókkurum orð- lifvænlegt, ef þessi 300 kr. uppbót úr
landssjóði fengist.
um.

þessara lyfja, en ekki að draga þjóðina raeira upp á þeim en þegar er
orðið.
Svo skal eg ekki fjölyrða meira um
þetta mál, en að eins geta þess, að eg
leiði minn hest frá, að reyna til að
sannfæra háttv. -2. þm. Rangv. (Þórð ö.),
þar sem eg veit, að hjá honum er rikjandi sama álitið og sama skoðunin á
skottulyfjum sem á skottulæknum.
ATKVGR.: Breyt.till. á þingskj. 117
feld með 12 gegn 6 atkv.
Breyt.till. á þingskjali 109 feld með
16 gegn 2 atkv.
1. gr. frv.samþ. með15 samhlj. atkv.
2. —
— — — 16------ —
3. —
_ - - 14-------- 4. —
— — — 15 —— —
5. — —
—
— 14----- ----Málinu visað til 3. umræðu með 15
gegn 5 atkv.
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Á þessum tekjum mætti lifa þolanlega, og er þA engin hætta á að ekki
yrði sótt um brauðið, þar sem oftast er
gnótt af guðfræðingum, sem enga eða
litla atvinnu hafa.
Frumv. er komið fram eftir margitrekuðum óskum manna í Súgandafirði.
sem meðal annars lvstu sér greinilega
við visitaziu biskups 1896, og var þá
bæði söfnuður og prestur ásáttir um,
að heppilegast væri, að Staður væri
gjörður að sérstöku prestakalli.
Að öðru leyti skal eg taka það fram,
að það er einnig heppilegt frá öðru
sjónarmiði, en kirkjulegu, að prestur
komi til Súgandafjarðar, þvi það er
ætíð vel til fallið, að mentaður maður
sé i hverri sveit, og ekki sízt þar, sem
afskekt er, og menning því að vonum
all-ábótavant.
Þetta vona eg verði meðmæli i augum þeirra manna, sem ekki vilja styðja
frumv. frá kirkjulegu sjónarmiði.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: Jafnvel
þótt eg búist við, að það hafi litla þýðingu hvaða skoðun eg hefi í þessu máli,
þar sem það mun vera svo undirbúið,
að gangur þess í gegnum þingið er
jafn-tryggur eins og það þegar væri
samþykt, þá verð eg þó að gera grein
fyrir mínu atkvæði.
Eg verð nú sem áður að lýsa því
yfir, að eg álít það mjög sorglega stefnu,
sem þetta frumv. fer fram á, jafnskaðlega fyrir prest og kirkju, þá stefnu
nefhilega, að setja presta á sultarlaun,
bvo þeim er ómögulegt að lifa, nema
þeir stundi búskapinn og það með kappi.
Þessi stefna, að hafa sem flesta presta
með sem minstum launum, er að minu
áliti mjög skaðleg, einnig fyrir kirkjuna
sjálfa; miklu fremur ættu prestarnir
að vera færri og betur launaðir, svo
þeir gætu gefið sig algjörlega að málefnum kirkjunnar með öllum þeim
Alþ.tið. B 1899.
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dugnaði og elju, sem þeir gætu lagt
fram, en þyrftu ekki að verja raestum
tima sinum i búskap. —
En svo er lika hin hliðin á málinu,
að það verða að vera einhver takmörk
fyrir því, hversu miklu fé skuli verja
til þessarar stéttar.
Það kunna nú flestir að álita, að þvf
fé sé vel varið, og kann svo að vera,
en eg hygg þó, að nokkuru af þvi fé
mætti verja betur og tel mér því skylt
að mæla á móti þessu, sérstaklega þar
sem það mun draga dilk á eftir sér.
H. þm. ísf. (Sk. Th.) sagði, að presturinn i Staðarsókn gæti haft 5—600
kr. tekjur á ári, ef hann stundaði jörðina, sem væri góð, með dugnaði; taldi
h. þingm. þetta vel lífvænleg laun, en
mér sýnist ekki á sama veg. Eg þykist viss um, að við megum búast við á
næsta þingi að fá bænarskrá frá prestinum í Staðarsókn um 200 kr. uppbót
á brauðinu, og þykir mér liklegt að
sú bænarskrá verði vel rökstudd.
Eg vil leyfa mér að spyrja h. þm.
ísf. (Sk. Th.) um, hvernig fari með
tekjurnar í þessu nýja prestakalli? —
Eins og skýrt hefir verið frá, var brauðið áður sérstakt, en var sameinað við
Holtsprestakall i Önundarfirði; fylgdu
þá auðvitað tekjurnar af kirkjujörðunum i Staðarsókn með brauðinu. —
Er það nú meiningin, að þessar tekjnr
eigi framvegis að vera hjá prestinum í
Holti, og að hann að eins sleppi við
örðugleikana, en haldi tekjunum?
Niðurlagsástæða h. þm. ísf. (Sk. Th.),
sem hann hélt að mundi ganga í augun á þeim, sem ekki voru kirkjulega
sinnaðir, að það væri gott að hafa
mentaðan . mann i hverri sveit, er að
sönnu alveg rétt, skoðuð sér.
En er
þetta bezti vegurinn til þess? Mætti
ekki verja þessum 300 kr. á heppilegri
hátt til þess að menta Súgfirðinga?
56 (30. gept.).
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Eða er það k'annske hægasti og ódýrasti
vegurinn til að menta eina sveit, að
fá presta til að búa þar? Eg segi:
Nei.
Eg mun af ofangreindum ástæðum
greiða atkvæði á móti þessu frumv.,
bæði nú og síðar.
Skúli Ihoroddsen: Eg skal að eins
gjöra nokkurar athugasemdir við ræðu
háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.). Háttv. þm.
gat þess, að ef Staður yrði gjörður að
sérstöku prestakalli, þá mætti deildin
buast við, aö fá beiðni á næsta þingi
um 200 kr. viðbót við uppbótina, þvi
brauðið yröi ekki lifvænlegt; en eg
held að við þurfum ekki að vera hræddir við þetta, því eins og kunnugt er,
þá heflr brauðið áður verið sjálfstætt
prestakall, og hafði presturinn þar þá
engar aðrar tekjur, en tekjur af kirkjujörðunum, og tekjur þær, er sóknarmenn borga, eða þær sömu tekjur, sem
nú mundu fylgja brauðinu; en þar sem
timinn hefir breytst síðan, og menn nú
gera meiri kröfur til lífsins, þá mundi
þetta þó ekki nægja nú, og því hefir
verjð farið fram á að fá 300 króna
uppbót úr landssjóði; og þar sem það
hefir áður reynst svo, að menn sóttu
um brauðið, þótt þvi fylgdi engin uppbót, þá held eg varla þurfi að óttast,
að brauðið verði prestlaust með 300 kr.
árgjaldi úr landssjóði, því að vegna
peningaeklunnar hér á iandi munu
flestir prestar líta svo á, sem óhætt sé
að leggja 300 kr. landssjóðstillag á móti
4— 500 kr. í öðrum venjulegum preststekjum.
Hvað því viðvfkur, hvort jarðirnar,
er áður lágu undir brauðið, nú raundu
fylgja Þvíi þá er það auðvitað, og hvað
prófastinn í Holti snertir, þá skal eg
geta þess, að hann hefir lýst því yfir
við biskup, að hann vildi sleppa brauðinu án nokkurs endurgjalds, eins og
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eðlilegt er, þegar maðurinn sér að
hann getur ekki þjónað því svo vel,
sem hann kýs.
Viðvikjandi þeira vafa, er lýsti sér
f ræðu h. 2. þm. Eyf. (J. J.) um það,
hvort þetta sé heppilegasti vegurinn
til að menta fólk, þá skal eg að eins
svara því, að Súgfirðingar hafa nú óskað sjálfir eftir þessu, og hins vegar held
eg ekki að hægt sé að sýna fram á,
að hægt sé á annan hátt að gjöra mikið Súgfirðingum til menningar fyrir
einar 300 kr. á ári. Eg held ekki, að
neinn duglegur og vel mentaður barnakennari væri fáanlegur til þess að taka
sér bólfestu í Súgandafirði fyrir 300 kr.
árstillag.
En aftur er öðru máli að gegna, þegar þessar .300 kr. eru gjörðar að uppbót á prestakallinu, þvi þar sem jörðin
Staður, eins og eg áður hefi tekið fram,
er mikið góð, sérstaklega sem sjávarjörð, þá getur presturinn komizt þar
all-viðunanlega af, þó að tekjur brauðsins verði að eins 500—600 kr.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þessar mótbárur háttv. 2. þm. Eyf.
(J. J.), en að eins geta þess, að mér
kom það als ekki á óvart, þótt háttv.
2. þm. Eyf. (J. J.) væri mótfallinn frv.,
þvi eg veit, að hann af >»principi« er
á móti fjölgun prestakalla; en þar sem
eg heldur ekki hefi gjört það að vana
minum, að fylgja þess konar málum
um of, þá vona eg að deildin skoði það,
að eg fylgi þessu máli, sem tryggingu
fyrir þvi, að hér sé um sannarlega
þörf að ræða, og samþykki þvi frumvarpið.
Jens Pdlsson: Eg vildi að eins stuttiega taka fram, að þar sem prestur sá,
sem nú þjónar brauðinu, vill sleppa því,
þótt það gefi honum alt að 300 króna
tekjur, þá er það sönnun fyrir því, að
prestsþjónusta er nálægt ómöguleg frá
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han8 hálfu, því ekki mundi hann vilja
kasta 8vo verulegum tekjuauka burt,
ef hann sæi sér annað fært.
Eg verð þvi að lita svo á, sem að
söfnuðurinn sé of prestsþjónustulitill,
og að hann verði prestsþjónustulaus, ef
enginn prestur fæst þangað bráðlega.
En sókn þessi með 200 manns hefir
sanngirnisrétt til þess að fá viðunandi
prestsþjónustu, og þjóðkirkjan er skyld
tíl að veita benni bana, svo að i lagi
sé
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 12 atkv. gegn 4.
Önnurumr.
(C. 74, 119); 21.
júlí.
Klemens Jónsson: Eg hefi gjört hér
viðaukatillögu á þingskjali 119, i þá átt,
að þessi 300 kr. uppbót greíðist þvl að
eins, að sérstakur prestur verði skipaður i brauðið. Eins og frumv. nú er
orðað, má ætla að meint sé, að brauðinu leggist 300 kr., hver sem þjónar
þvi, eða, með öðrum orðura, að t. d.
presturinn i Holti í Önundarfirði, sem
nú þjónar þvi, fengi þessar 300 krón.
En eg veit, að það muni ekki meiningin
með þessu frumv., heldur að eins að
veita þessa uppbót, þegar brauðið verður veitt sérstökum presti.
Eg imynda mér því, að h. þm. ísf.
(Sk. Th.) fallist á þessa tillögu og álíti
hana til bóta.
Þó nú þessi viðaukatillaga verði samþykt, er þó ekki þar með sagt, að eg
greiði atkvæði með frumv.
Eg álit nefnilega hálf-gerða synd, að
vera að búa til svona léleg brauð, handa
mönnum, sem hafa gengið á æðri mentunarstofnanir.
Eg þekki dálitið til útkjálka-brauða,
og veit að þau eru ekki lífvænleg fyrir menn, sem hafa kostað talsverðu fé
til náms sins, og koma flestir meira og
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minna skuldugir i brauðið frá námsárunum.
Og eins og nú stendur er
harla litil von um, að þeir komizt að
betri brauðum.
Og þó þeir fái góða
bújörð til lands eða sjávar, þá er langt
frá þvi víst, að þeir séu færir um að
hagnýta sér hana; þeir geta verið góðir
prestar, þó þeir séu lélegir búmenn.
Eg er þvi í miklum vafa um, hvort
rétt 8é að búa til svona brauð, sem
að nálega er gabb að veita mentuðum
mönnum, og væri því kannske réttast
að fella þetta frumv.
Skúli Thoroddsen: Eg get lýst þvi
yfir, að eg felli mig mjög vel við till.
á þingsskjali 119, þvi það var aldrei
meiningin, að útvega núverandi prestí
uppbót eður tekju-auka, heldur hefir
presturinn þvert á móti lýst því sjálfur
yfir við biskup, að hann mundi fús á
að sleppa brauðinu án als endurgjalds,
en þar sem tillagan er til skýringar,
og tekur af öll tvímæli i þessu efni,
álit eg rétt að hún 6é samþykt.
En viðvikjandi þvi, er háttv. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.) gaf i skyn, að hann mundi
greiða atkvæði móti frumv., enda þótt
tillaga hans yrði samþykt, þá vona eg
að honum snúist hugur við nánari 1hugun, svo að hann verði frumv. fylgjandi.
Eg færði rök fyrir því við 1. umr.,
að Ságandafjörður má heita prestslaus
meiri hluta árs eins og nú stendur, þar
sem oft hefir reynst alveg ófært að
komast þangað á vetrum, enda þótt að
prestur sá, er nú þjónar brauðinu, sé
bæði áhugamikill i embætti sinu, og þar
að auki duglegasti ferðamaður og fjallgöngumaður. —
Kemur prestleysi þetta sér ekki hvað
sizt illa þegar um greftrun líka er að
ræða, sem oft verða að standa þar
mjög lengi uppi.
Þá get eg heldur ekki álitið það á
56*
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rökum bygt, sem háttv. 1. þingm. Eyf.
(Kl. J.) sagði, að hann teldi það synd,
að ginna guðfræðiskandídata með því,
að vera að búa til svona léleg brauð,
þvi þótt Staður i Súgandafirði ekki fái
nema 300 kr. uppbót, þá mundi brauðið þó þola samanburð við ýms hinna
lélegri brauða.
Prestar verða yfir höfuð að láta sér
það lynda, eins og tekjum þeirra er
varið, að búa eins og bændur, og það
er engin frágangssök, að því er Stað í
Súgandafirði snertir, því að landjörðin
er notaleg, eftir því sem þar er að
gjöra, og sjósókn einkar hæg. —
Eg get því ekki séð, að betra sé
fyrir unga kandidata að ganga hér á
mölinni aðgjörðalitlir eða slæpast á
götunum í Reykjavik, og hafa ekki ofan í sig, en að þiggja prestakall þetta,
þótt launin séu lág, og óttast eg alls
ekki, að presturinn myndi eigi komast
þar all-sómasamlega af, þvi að fiestum
hefir búnast á Stað, og bóndi sá, er nú
býr þar, býr þar góðu búi, og því var
hann eini maðurinn á þingmálafundinura í Súgandafirði í vor, sem var málefni þessu andvígur, af þvi að hann
mun óttast, að hann misti þá af ábúðinni, ef að prestur kæmi í brauðið. —
Allir aðrir voru málefni þessu eindregið
fýlgjandi, og sýnir það, að mönnum er
þetta áhugamál, og að þörfin er brýn.
Skal eg svo ekki fjölyrða um þetta
mál, en vona að háttv. þingd. afgreiði
þetta mál til 3. umr.
ATKV.GR.: Frumv. samþykt með
11:3 atkv.
Viðaukatill. samþykt með 18 samhlj.
atkv.
Málinu visað til 3. umr. með 11 : 3
atkv.
Þriðja umr. (C. 162) 25. júli.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: Eg hefi
verið i vafa um, hvernig eg ætti að
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greiða atkv. 1 þessu máli. Eins og
kunnugt er, hefir mikið verið rætt um
skipun prestakalla siðan prestakosningarlögin komust á, og hefir einatt brytt
á þvi, að menn hafa viljað hafa prest
sem næst sér, ekki einungis vegna
prestsverkanna, heldur einnig, eins og
h. 2. þm. ísf. (Sh. Th.) tók fram við 2.
umr., að menn viljafá mentaðan mann
í sveitina. Eg hefi hallast að þeirri
stefnu, að vilja ekki skilja aftur það
sem sameinað hefir verið, enda þótt
eg hafi hlotið að sjá örðugleikana, enda
hefir það sýnt sig, að mörg missmíði
hafa verið á lögunum frá 1880. En til
þess að breyta aftur, þarf samþykki
hlutaðeigandi safnaða, og er erfitt fyrir þingið að sinna einstökum bænum,
þegar það -getur ekki tekið málið fyrir
í heild sinni.
Að þvi er viðvíkur ástæðunum fyrir
þvf, að 7á sérstakan prest í Súgandafirði, þá álít eg þær góðar og gildar,
þvi mjög erfitt er þar að ná í prest á
vetrum og sjálfsagt oft ómögulegt. Frv.
hefir tekið bótum við brtill., sem kom
við 2. umr. Mér þykir það nú helzt
að þvi, að það fer ekki fram á fleiri
breytingar á skipun prestakalla þar
vestra. í stj. frv. frá 1897 var svo
til ætlast, að eitt prestakall væri í
Dýrafirði, Sæbólssókn legðist undir Holt
i Önundarfirði, en Staður í Súgandafirði yrði sérstakt prestakall með 600
kr. uppbót, en þetta breyttist á þinginu 1897, að minni hyggju til hins
lakara, og svo er víðar. Otrardalur er
t. d. sérstakt prestakall, og þó er liklega hægra að þjóna því frá Selárdal,
en Stað i Súgandafirði frá Holti. Eg
álít mikið til í þvi, sem h. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.) tók fram, að ekki sé rétt að
búa til prestaköll, til þess að mentaðir
raenn eyði þar aldri sinum við léleg
laun og bágan hag, en með þvi að
eftirlaun presta eru mjög lág, getur
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svo farið, þá er presturinn á stóru og
erfiðu brauði neyðist til að segja af
sér sökum þreytu eða lasleika, að hann
hafl ekki nóg sér til lifsuppeldis, og að
þvi leyti getur verið hentugt að bafa
nokkur smærri og hægari brauð, og
bygg eg þetta umrædda brauð eitt af
þeim. Einn garaall og æruverðugur
prestur, síra Pétur Guðmundsson frá
Grfmsey, hefir sótt til alþingis um viðbót við eftirlaun sín, en fjárlaganefndin þóttist ekki geta tekið bæn hans
til greina, með þvi að hann hafl svo
há eftirlrun, sem nokkur prestur geti
yfirleitt fengið, en honum væri sjálfsagt betra að fá þetta prestakall en
að búa við eftirlaun sín i kaupstað.
Af þessura ástæðum mun eg greiða
atkv. með frv.
ATKVGR.: Frumv. samþ. með 12
atkv. gegn 3., og afgreitt til forseta
efri deildar.

Meðgjöf meö óskilgetnam
bðrnum.
FRUMVARP til laga um meðgjöf með
óskilgetnura börnura o. fl. (104) 1.
umr. 21. júlí.
Landshöfðingi: Eg vona, að h. þm.
sé orðið það ljóst, bæði af ástæðum
þeim, sem færðar eru fyrir frv. frá
stjórnarinnar hálfu, og sömuleiðis frá
nefndaráliti háttv. Ed., að frv. stjórnarinnar er til mikilla bóta í staðinn
fyrir lögin frá 24. janúar 1890, þvi
það hefir sýnt sig i framkvæmdinni,
að örðugt hefir verið að framfylgja
þeim, en miklu hægara mun reynast
að framfylgja frumv. þvi, sem hér
liggur fyrir, eða sú hefir raunin orðið
á f Danmörku, þar sem það er fyrir
nokkuru orðið að lögum. Eg skal taka
það fram, að framsögum. máisins i Ed.
var amtmaðurinn yfir Suður- og Vestur-
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ömtunuro, sem oft hefir orðið að kveða
upp úrskurði eftir lögunum frá 24. jan.
1890, og álitur bann hér mikla réttarbót, og að fyrirkomulagið, sem hér er
stungið upp á, verði hægara i framkvæmdinni. Eg vildi því óska, að h.
deild samþykti frv. óbreytt, og áift jafnvei að ekki sé þörf að setja nefnd í
málið.
ATKVGR.: Málinu vfsað til 2. umr.
i einu hljóði.
Ö n n u r umr. (C. 104, 177) 25. júli.
Jón Jenggon: Hér liggur fyrir dálítil br.till., sem eg hefi leyft mér að
að gera við frumv., og ætla eg að
skýra frá ástæðunum fyrir henni. Eins
og háttv. deild er kunnugt, eru þessi
lög bygð á þeirri mannúðarsetningu, að
ekki eigi að láta syndir feðranna koma
fram á börnunum, og það gengur eins
og rauður þráður i gegnum þau, að
bæta kjör óskilgetinna barna, og láta
þau verða fyrir sem minstum misrétti
gagnvart skilgetnum börnum.
Þau orð, er eg vil láta stryka út ur
frumv., koma ekki heira við þessa
stefnu og leiða jafnvel til ójafnaðar
milli óskilgetinna barna innbyrðis. í
frumvarpinu segir, að þegar ekkja
barnsföður eða skilgetin börn hans
séu á lifi, skuli ekki fé leggja út öðrum óskilgetnum börnum hans en þeim,
er fædd voru fyrir hið siðasta hjónaband. Meining þessa ákvæðis er að
likindum sú, að verja tilfinningar skilgetinna barna við þvi, að sjá.óskilgetin börn eða hórbörn, hálfsystkini sín,
ganga að arfi með sér, en mér finst að
tilfinningar skilgetinna barna eigi ekki
þennan rétt skilið gagnvart óskilgetnum börnum, þótt hórgetinn séu, enda
er hórdómur ekki brot gagnvart skilgetnum börnum, heldur að eins ektamakanum.
Ákvæði þetta er líka óréttlátt gagn-
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vart skilgetnutn börnuro innbyrðis, þar unnar; en hún er ekki einungis til þess,
sem börn af siðara hjónabandi eru rétt- heldur líka til að tryggja rétt skilÞess vegna er það
bærri gagnvart hinum óskilgetnu börn- getnu barnanna.
um (hórbörnum), er fæðst hafa eftir að rétt í frv., að ef skilgetin börn föðursfaðirinn kvæntist i siðara sinni, heldur ins eða ekkja hans eru á lífi, þá skuli
en skilgetin börn af fyrra hjónabandi ekki leggja barnsfúlgu óskilgetnum
eru gagnvart þeim óskilgetnum börn- börnum hans, nema með tilteknum
Aftur á móti skal eg játa
um, er fæðsthafa fyrir hiðsíðara hjóna- skilyrðum.
band, og sem einroitt geta verið getin það, að hér getur komið fram misrétti
í hór, meðan hjónadand foreldra þeirra milli óskilgetinna barna, að því leyti,
að hér er enginn munur gerður á því,
stóð yfir.
Óréttlátast verður þetta ákvæði þó, hvort barnið er fætt eftir að fyrri
eins og það stendur i frv., þegar ekkju- kona dó eða ekki, eða hvort það er fætt
roaður eignast óskilgetið barn, og gift- meðan siðasta hjónaband var við liði,
ist ekki þar á eftir, þvi þá á ekki barn eða eftir að því var slitið. Eg vildi
þetta að fá neitt úr búi föður síns, ef fyrir mitt leyti ganga inn á svo lagskilgetin börn eru á lifi, og er þó ekki aða brtill., að óskilgetið barn fengi
hægt að sjá, að þetta óskilgetna barn barnsfúlgu, ef það er fætt eftir að faðsé sekara en öunur óskilgetin börn, irinn er orðinn ekkjumaður, en eg vildi
8vo að það eigi því að útilokast frá þá bæta því inn í um leið, að það óarfi. SUkt tilfelli hefir komið fyrir hér skilgetið barn, sem væri fætt meðan
i Revkjavik: Rikur maður dó, sem átt fyrra hjónabandið var við líði, væri
hafði barn eftir að hann hafði mist sömu kjörum undirorpið og óskilgetið
konuna, en lét eftir sig skilgetin börn, barn, sem væri fætt undir síðasta
og tóku þau tölaverðan arf, en óskil- hjónabandi.
Eg get ekki lagt með
getna barnið fór á sveitina. Þannig breyt.til. h. þm. Reykv. af þvi mér
verða lög þessi i framkvæmdinni, cg finst hún ósanngjörn að því leyti, að
þessi fáu orð, er eg vil iáta nema skilgetin börn eftir henni ekki njóta
burtu, valda ójöfnuði bæði meðal skil
neins réttar fram yfir óskilgetin börn,
getinna og óskilgetinna barna.
sem eru fædd roeðan faðirinn lifði i
Landshöfðingi: Eg skal geta þess, . hjónabandi við móður skilgetnu barnað eg get ekki verið meðmæltur brtill. anna.
h. þm. Rvik. (J. Jenss.). Fyrir 1890
Jón Jensson: Eg þakka hæstv. lh.
gátu óskilgetin börn ekki gert kröfu fyrir að hann gekk inn á siðasta atriðtil að fá neitt fjárframlag úr búi föður ið, sem eg nefndi, en þar sem hann
sins þegar hann dó, en með lögum 24. ekki gat gengið inn á hinar setningjanúar það ár var þeim gefin heimild arnar hjá mér, sem eg fyrir mitt leyti
til að héimta barnsfulgu. Þetta var held að séu fullkomlega réttar, þá kemauðvitað takmarkað við það, hvort ur það víst til af því, að mér hefir
ekkja mansins lifði eða skilgetin börn eigi tekist að gera meiningu mína
frá einhverju hjónabandi, en þar var skiljanlega. Hæstv. landsh. tók fram,
enginn munur gerður á því, hvort að það væri rangt, að láta skilgetin
börnin værufráfyzra eða siðara hjóna- börn ekki hafa raeiri rétt en óskilgetin
bandi. Eg get ekki skilið ástæður börn, og hann sagði meira að segja, að
h. þm. Reykv.. Hann sagði að ákvarð- eg vildi helzt halda þvi fram, að óskilanin væri sett til að tryggja rétt ekkj- getin börn ættu að hafa roeiri rétt en
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skilgetin börn; en þetta er alls ekki
rétt. I frv. er sleginn varanagli við
því, að óskilgetið barn fái meira en
skilgetið barn. Mér finst hér atbs. h.
lh. ekki rétt, og finst með henni ráðist
á þá mannúðarstetnu, sem tilgangur
frv. er að halda uppi. Hæstv. lh. gat
heldur ekki séð, að þar sem eg talaði
um orðun laganna, þá átti eg þar við
að i þeim hlyti að eins eða helzt að
vera höfð fyrir augum að eins skilgetin
börn frá siðasta hjónabandi.
En orð
laganna eru því miður yfirgripsmeiri,
þvi þau ná til skilgetinna barna frá
fyrra hjónahandi. Hin fyrnefndu hafa
fulla tryggingu fyrir, að þurfa engu að
vikja til hórgetinna barna frá sama
bjónabandi, sem þau eru fædd i, en
hin siðarnefndu verða að láta sér' þetta
lynda. Það er nú rangsleitni, sem eg
vil hafa burtu, að að eins þau óskilgetin börn eigi rétt til barnsfúlgu úr
búi föður sins, sem eru fædd fyrir hið
siðasta hjónaband. Það hjálpar ekkert
þó það sé fært fram þessu til stuðnings, að slikt fyrirkomulag eigi sér
stað i Danmörku, þvi þótt Danir þoli
slika rangsleitni, þá þurfura vér samt
ekki að þola hana.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 17 atkv.
2. gr. samþ. með 17 atkv.
Brtill. á þingsk. 177 samþ. með 13 atkv.
3. gr. samþ. með 15 atkv.
4. gr. samþ. með 18 atkv.
5. gr. 8amþ. með 18 atkv.
6. gr. samþ. með 19. atkv.
7. gr. samþ. með 18. atkv.
Málinu var siðan vísað til 3. umr.
með 19. atkv.
Þriðja umr., (C. 189, 198); 27.
júli.
Jón Þórarins8on:
Eg hefi ásamt
nokkrum öðrum h. þingdm. leyft mér
að koma með tvær breyt.till. við frv.

þetta. I hvorugri er nokkur efnisbreyting, heldur að eins til að lagfæra málið á frumv. Fyrri breyt.till. fer fram
á að fella orðin >þann hinn< framan
af 5. gr.Það sýnist hrúgað þar saman
vel miklu af ákvörðunarorðum,
og
minnir æði mikið á prédikunarstfl svo
sem þetta: Sá hinn góði hirðirinn.
Hin breytingin er fólgin í þvf, að vér
höfum breytt orðalagi og setningaskipun 6. gr. Oss fanst þetta nokkuð torskilið eins og það er í frumv., og fremur óviðkunnanleg islenzka á greininni.
Eg vona að h. deild þyki þessi breyting til bóta, og samþykki hana, þvi að
eins og eg sagði, er hér ekki um efnisbreyting að ræða, heldur að eins lögun á orðfæri.
Guðjfin Guðlaug88on: Þetta mál hefir verið fhugað í nefnd f Ed., og er
búið að ganga gegnum tvær umr. bér
i deild, án þess farið hafi verið fram á
að nokkrar aðrar breytingar væru
gjörðar við frumv., en þær tvær lítil
vægu breyt.till., sem nú liggja fyrir, og
sem eg játa að eru fremur til bóta.
Þessi meðferð málsins sýnist bera vott
um, að anuaðhvort muni frumv. vera
gallalaust, eða menn hafi ekki athugað
það sem skyldi, og er eg hræddur um
að svo sé fremur. Eg fæ ekki betur
séð en að frumv. þetta sé töluvert flókið, og tel vist að það muni reynast
svo, ef það kemst i framkvæmd, að
minsta kosti er eg hræddur um, að
það muni reynast svo alþýðumönnum,
þegar þeir eiga að fara að framkvæma
það, sem það fer fram á. Eg sakna
þess mjög að hæstv. landsh. er ekki
við, þvi að eg hefði gjarna viljað leita
upplýsinga hjá honum. Eigi að siður
ætla eg þó að koma með athugasemdir minar í þeirri von, að h. lögfræðingar deildarinnar komi fram með bendingar sinar og leiðbeiningar. Vildi eg
þá fyrst spyrja í hveiju verulegu at-
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atriði þetta frumv. taki fram gildandi
lögum. Eg fyrir mitt leyti finn engin
veruleg ákvæði, er séu til bóta. Reyndar finn eg í 4. gr. ákvæði um það, að
þegar móðir óskilgetins barns, þegar
viss skilyrði eru fyrir hendi, hafi heimild til að krefjast þess raunnlega eða
bréflega af iögreglustjóra i þvi lögsagnarumdæmi, sem hún dvelur i, að barnsmeðlagið fyrir síðasta ár verði greitt
henni aí sveitarfé, án þess henni verði
talið það veittur sveitarstyrkur. Það
verður þannig vistarsveit móðurinnar,
sein á að inna meðgjöfina af hendi, en
hún á svo aðgang að barnsföðurnum
eða framfærslusveit hans, og það verð
eg að telja til bóta, að hún skuli þó
eiga kost á að snúa sér beint að framfærslusveit föðursins, ef dvalarsveit
hans at einhverjum ástæðum bilar.
En svo hefi eg ýmislegt að athuga við
ákvæði þessarar greinar. Eg sé t. d.
ekki betur en að móðirin eða sá, sem
á að ala önn fyrir barninu, eigi á ári
hverju að snúa sér til lögreglustjóra
viðvikjandi meðlaginn, og að lögreglustjórinn eigi að innheimta það fyrir
milligöngu dvalarhrepps föðursins. En
eg skil ekki i að sú miHiganga muni
verða að miklu gagni, því að þegar
dvalarhreppur föðursins hefir enga
skyldu til að ná meðlaginu, mun hann
oftast ekki gjöra mikla gagnskör að
þvi að innheimta það.
Gangurinn
verður að öllum likindum oítast þessi:
Móðirin snýr sér árlega að lögreglustjóranum, hann sér að nefndinni i
dvalarhrepp barnsföðursins, hún visar
málinu á bug og þykist ekkert geta
gjört í því, og verður það svo að hrekjast fram og aítur trá Heródes til Pílatusar. Yfir hötuð sé eg ekki annað en
þetta verði til að auka skriífinskuna
fram úr öllu hófi, en niðurstaðan verði
að dvalarsveit móðurinnar verði, eftir
að hún hefir borgað meðlagið, á endan-
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um að krefja framtærslusveit íöðursins
um það.
Það heflr einkum verið gallinn á hinum núgildandi lögum, hve erfitt hefir
verið fyrir mæður og framfærslusveitir
að ná barnsmeðlagi hjá barnsfeðrunum.
Mér flnst að það hefði nú átt að vera
aðalaugnaraið þessara nýju laga, að
koma þessu í betra horf. Þessar sífeldu 8krittir eru þreytandi, og það
raundi mega koma i veg fyrir þær, ef
sá kostur væri tekinn, þegar barnsfúlgan ekki einu sinni næst bjá barnsföður, þá geti sá sem elur önn íyrir barninu, 8núið sér ettir það beint til framfærslusveitar föðursins og látið hana
upp frá þvi annast um greiðslu meðlagsins, ef faðirinn getur ekki greitt
meðlagið. Þetta yrði sterkt aðhald fyrir hana og hvöt til þess að húu gjörði
það sem i hennar valdi stæði til þess
að ná meðlaginu hjá föðurnum.
Eg
vildi þvi að móðirin ætti beinan aðgang að framfærslusveit föðursins, þá
mundu greiðlega komast á fastir samningar og verða hægra um hönd að ná
meðlaginu hjá föðurnum, og enginn
mun heldur Iáta sér vera annara um
að ná meðlaginu en hreppsnefndin í
framfærslusveit hans, sem verður svo
hvort sem er að borga brúsann að
lokum, eftir gildandi lögum.
Eg álít að þetta mál hefði þurft að
yfirvegast miklu betur en virðist að
gjört hafi verið hingað til, og eg skil
ekki i öðru en að h. deild finni ástæðu
til að athuga það betur en hún hingað
til mun hafa átt kost á. Eg óska að
fleiri taki til máls, og láti uppi álit
sitt um frumv.; en hvernig sem skýringar falla, skil eg ekki í öðru en full
nauðsyn muni reynast að skipa nefnd
i málið. En til að hefta ekki umræður
sting eg þó ekki upp á nefndarkosning
að svo stöddu.
Klemens Jónssow. Mér þótti leitt, að
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ræða sú, sem h. þm. Strand. (Guðj. G.)
hélt nú siðast, skyldi ekki koraa fram
við 2. umr., því þar hefði hún átt
heima, fremur en uú á síðasta stigi
málsins. En þar sem hann fór út i
einstök atriði, sem ekki er leyfilegt
eftir þingsköpunum, þá vona eg að h.
forseti leyfi mér einnig að ganga inn á
nokkur einstök atriði, sem ræða h. þm.
gaf tilefni til.
Hinn h. þm. spurði í hverju verulegu
atriði frumv. þetta tæki fram gildandi
lögum, en hann þurfti alls eigi að
spyrja, því hann svaraði sér sjálfur.
Eins og hann tók fram, er aðalbreytingin fólgin i 4. gr. frumv., en auk
þess er 1. gr. alveg ný. 4. gr. trumv.
miðar til þess að gjöra innheimtu meðlags með óskilgetnum börnum miklu
léttari en áður hefir verið, að gjöra
móðurinni hægra fyrir að ná meðgjöfinni, sem hún nú oft og tiðum verður
að biða lengi, jafnvel árum saman, eftir. Eftir 3. gr. i lögum 24. jan. 1890
á sem sé dvalarsveit föðursins að greiða
barnsfúlgu, sem komin er i gjalddaga,
og barnsfaðir eigi greiðir góðfúslega.
Þegar nú dvalarsveitiu er búin að
borga meðlagið, verður hún að láta
reyna lögtak hjá barnsföðurnum, og
þá fyrst þegar það er reynt árangurslaust, þá á framfærslusveit föðursins að
leggja meðlagið út, sem sveitarstyrk.
Þetta atriði, að dvalarsveit föðursins á
allajafna að inna af hendi meðlagið,
hefir reynst mjög óheppilegt, þvi eins
og gefur að skilja, er það þung kvöð,
sem með þessu er lögð á sveitarfélög,
einkum kaupstaðina, og þær sveitir,
þar sem menn einkum streyma að, svo
sem sjávarsveitir. Það er þess vegna
skiljanlegt, þó hreppsnefndum i þessum
tilfellum þyki það æði hart, að þurfa
hvert augnablik að snara út nokkrum
tugum króna i barnstúlgu, bara af þvi
Alþ.tið. B. 1899.
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að karlmaður er þar staddur, oft af
hendingu, eins og á sér stað um sjómenn, þurfa síðan að standa í því
stímabraki að láta taka hana lögtaki,
og á síðan að heimta hana inn hjá
framfærslusveitinni eins og fátækrastyrk. og allir vita hvernig það gengur að fá hana aftur.
Þetta hefir þvi leitt til þess, að sveitarstjórnirnar i dvalarsveitinni hafaleitað allra bragða til þess að komast undan að borga, oftast borið það fyrir, aö
barnsfaöirinn dveldi þar ekki, enda
getur það oft verið vafasamt, hvort
svo sé, en allir þeir vafningar bitna á
aumingja barnsmóðurinni, hún verður
að biða og fær ekkert. Úr þessn á nú
4. gr. þessa frumv. að bæta. Þegar
lögreglustjóri hefir krafið barnsföður um
meðlagið árangurslaust, og vissskilyrði
að öðru leyti eru fyrir hendi, þá er
dvalarsveit móðurinnar skyld að borga
út meðlagið móti endurgjaldi frá framfærslusveit hans. Þetta verð eg að
telja miklar framfarir frá því sem er,
og því tel eg frumv. til stórbóta, en eg
skal engan veginn neita þvi, að ekki
sé óhugsandi, að það geti ekki orðið
enn þá einfaldara með innheimtuna,
þvi það á að vera aðaltakmarkið i slikum lögum, að gera barnsmóðurinni sera
léttast fyrir að fá meðlagið með barni
sínu. Að öðru leyti en þessu inniheldur frumv. engar breytingar á gildandi lögum.
Hvað snertir breyt.till. þær, sem hér
liggja fyrir frá h. 2. þm. G.-K. (J. Þór.),
þá kann vel að vera að þær séu til
bóta, en reyndar verð eg að segja það,
að sá maður, sem fjallaði mest um
þessi lög á þinginu 1889, hann kunni
eigi siður íslenzku en hver sá þm., er
nú situr hér i salnum.
Skúli Thoroddsen: Eg verð að taka
undir það með h. þm. Strand. (Guðj.
57 (30. sept.).
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G.), að þetta mál eigi að fara í nefnd.
Hið eina, sem móti þvi gæti verið, að
málið gengi til nefndar, er það, hve áliðið er orðið á þingtímann, en eg hygg,
að nefnd sú, er kosin yrði, ætti þó að
geta lokið störfum sinum svo snemma,
að málið kæmist fram. Eg skal játa
það, að þetta frumv. er dálítil réttarbót frá því sem nú er, en þó er sá
vegur, sem barnsmóðurinni er ætlað að
fara, til þess að ná meðlaginu, enn svo
flókinn og vafningasamur, að eg vildi
helzt kjósa að nefnd yrði sett, til þess
að sjá, hvort ekki væri auðið að gjöra
hann enn einfaldari. Ekkert getur verið eðlilegra og sjálfsagðara, en að karlmenn þeir, sem óskilgetin börn eign
ast, séu ekki látnir sleppa frá því að
greiða meðlag með þeim að sínum parti,
og virðist mér greiðasti vegurinn til
þess vera sá, að barnsmóðirin, sem
fengið hefir amtsúrskurð um meðlagsupphæðina, geti snúið sér beina leið til
sveitarsjóðsins i dvalarhreppi sínum,
og fengið meðlagið greitt þar, sem
sveitarstyrk lagðan barnsföðurnum, ef
hann heflr forsómað að greiða meðlagið á ákveðnum gjalddaga, og væri síðan gengið eftir því hjá framfærslusveit hans, eins og hverjum öðrum
sveitarstyrk. Þetta myndi reynast piltum þessum öflugasta aðhaldið, og spara
vesalings fátækum barnsmæðrunum að
standa i þeim sifeldu skriftum, og fara
þær mörgu krókaleiðir, sem núgildandi
lög og frumv. þetta neyða þær til.
Guðjón Guðlaugsson: Eg skal gjarna
játa það með h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.),
að ræða sú, sem eg hélt áðan. hefði
átt betur heima við 1. eða 2. umr. þessa
máls, en annríkíð er svo mikið, að maður hefir ekki tíma til að athuga, nærri
svo vel sem skyldi, hvað athugavert er
i hverju fyrir sig, og hvað þessu máli
sérstaklega viðvikur, þá tók eg ekki
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eftir þvi fyrri en núna; hélt jafnvel að
það væri að eins fyrir til 2. umr. nú.
Mér þótti vænt um það svar hans,
að breytingin væri aðallega innifalin í
þvi atriði, sera eg tók fram áðan, þvi
eg hélt kannske, að breytingin væri
fólgin i fleiru. Og eg fæ ekki betur
séð, en að vafningurinn sé enn þá svo
mikill, að lögin séu óheppileg. Aðalatriðið fyrir mig er það, að frumv. ætti
að vera svo úr garði gjört, að það
væri sem vafningsminst, en það er
það ekki nú. T. d. álít eg ákvæðið
um dvalarsveit föðursins óhafandi. Eg
verð lika að álíta að nægilegur timi sé
til þess enn þá, að koma þessu máli
fram, þó nefnd sé skipuð til að ihuga
það, og af þvi eg álit það nauðsynlegt,
þá leyfi eg mér að stinga upp á 3.
manna nefnd.
ATKV.GR.: Samþ. að kjósa 3. manna
nefnd með 12 atkv., og kosnir:
Guðjón Guðlaugsson með 16 atkv.
Skúli Thoroddsen
— 16 —
Klemens Jónsson
— 15 —
3. umr. síðan frestað.
Framh. 3. umr. (C. 198, 392, 407),
15. ágúst.
Framsögum. (Guðjón Guðlaugssori):
Eins og h. þm. vita, þá hefir nefndin
leyft sér að koma með breyt. við 3. og
4. gr. frumv. Miðkafla 3. gr. hefirhún
nokkuð breytt frá orðunum: Ef ekkja
barnsföður . . . . og út að orðunum:
»Nú situr ekkja barnsföður o. s. frv.
Inn i þessa grein er bætt við þessum
orðum: »eða skilgetin börn«, en þessi
orð voru feld úr við 2. umr.; svo að
þessu leyti er greinin orðuð eius og
hún kom úr Ed.
Orsökin til þess, að nefndin bætti þessu
inn i frumv. aftur, varifyrsta lagisú, að
henni skildist svo,að ef þessu ekki væri
bætt við, þá væri það efamál, aðákvæðið
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8Íðarisömu grein, um það, aðfúlgan næði
aldrei meiru en arfi, ef barnið væri
arfgengt, kæmi til greina, þegar svo á
stæði að ekkjan væri dáin, en reyndar væri sú ástæða horfin, ef breyt.till.
h. þm. Rvk.. (J. Jens.) yrði tekin til
greina, þvi hún er sjáanlega samin til
þess að bæta úr þessum galla.
Annað, sem vakti fyrir nefndinni,
þegar hún bætti þessu inn i frv. aftur,
var það, að úr því ekkjunni er gefinn
réttur til þess að útiloka hórbarn manns
síns frá því að fá fúlgu, þótti nefndinni rétt og sanngjarnt, að þessi réttur skyldi ganga i arf fil hinna skilgetnu barna. Hún gat nefnilega búist
við þvi, að ekkjan vildi ekki að efnin
skyldu dragast frá skilgetnu börnunum
til handa hórbarninu, og að hún vildi
því firemur, að hennar börn skyldu erfa
þennan rétt eftir sig, tii þess að þau
ekki þyrftu að komast á vonarvöl fyrir
þá skuld. Þegar skilgetnu börnin eru
ung, en búið iítið, þá gæti ekkjan búist
við að þau komizt á sveitina, einmitt
fyrir þessa skuld.
Aðalástæðan, sem nefndin áleit að h.
þm. Rvk. (J. Jens.) hefði fyrir br.till.,
nefnil. sú, að þegar ekkill eignaðist óskilgetið barn, eftir að hann hefði mist
konuna, þá skyldi það hafa rétt til
fúlgunnar, þó skilgetin börn frá siðara
hjónabandi væru á lífi, þá taldi nefndin þetta atriði sjálfsagt, af því að ekkillinu hefði ekki brotið móti móður hinna
skilgetnu barna. Þess vegna leyfir nefndin sér að koma með viðauka við greinina: »þó skulu óskilgetin börn ekkils,
sem fædd eru eftir hið síðasta hjónaband, hafa sama rétt til framfærslu af
eigum hans látins, sem óskilgetin börn,
er fædd voru fyrir hið sfðasta hjónaband*.
Eg vona, að deildin sjái að þetta sé
nauðsynlegt. Eg get ekki séð annað,

en það sé rétt að halda þessu ákvæði,
sem var upphaflega i frv.
Orsökin til þess að nefndin breytti
4. gr. var sú, að henni þótti það of
mikil krókaleið, sem móðir óskilgetins
barns yrði að fara, til þess að ná fúlgunni frá föður þess. Eftir frv. á móðirin fyrst að snúa sér til lögreglustjóra
í þvi lögsagnarumdæmi, sem hún er 1.
Hann á svo að krefja barnsföður um
meðlagið fyrir milligöngu dvalarsveitar
hans. Að öðrum kosti, ef borgun næst
ekki með þessu móti, er dvalarsveit
móðurinnar skyld til þess að borga
meðlagið. Nefndin hefir reynt að bæta
úr þessu, með því að koma með breyt.
við 4. gr. Hún hefir þar farið þess á
leit, að móðirin þurfi ekki að snúa sér
nema til sveitarstjómarinnar í dvalarsveit hennar, til þess að fá meðlagið
með óskilgetnu barni sínu. En sveitarstjórnin á aftur að ná borguninni frá
barnsföður. Nefndinni þótti þetta eðlilegasti og beinasti vegurinn, auk þess
sem hún sá, að það útheimti minni skriftir og minni fyrirhöfn. Móðir, sem oftast verður að sfnum hluta að ala önn
fyrir óskilgetnu barni sfnu, er sökum
fátæktar sinnar neydd til að dvelja í
framfærsluhreppi sínum.
En vegna
þess, að hún þarf ekki að vera að elta
dvalarsveit barnsföður síns, geta komist á fastir samningar milli framfærsluhrepps föðursins og dvalarsveitar móðurinnar um að borga meðlagið.
Við
þessa br.till. við 4. gr. ber þess að gæta,
að felt var úr það sem stóð þar í upphafi: Vottorð um að móðirin sé fær
um að sjá fyrir barni sínu.
En frá
sumra sjónarmiði getur það verið athugavert, að fella þetta burt, en þess
er fyrst að gæta, að fæstar mæður geta
haft ofan af fyrir börnum sinum, án
þess að fá hjálp, en þó þær geti það,
þá er það ekki skylda þeirra. Þess
57*
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vegna er ekki óeðlilegt, að sveitarstjórnin sjálf leggi frarn fúlguna fyrir barnsfeðurna.
Ef nú að barnsfaðirinn er dáinn eða
kominn af landi burt, þá verður styrkurinn, sem móðurinni er veittur, talinn
sem sveitarstyrkur henni veittur, og sem
hún verður að borga, ef hún er svo
efnum búin.
Eg man ekki eftir fleiru, en eg vona
að h. þingd. sjái, að þetta er þægilegur vegur fyrir móður óskilgetinna barna
til að ná rétti sínum, og að frv. verði
raikil réttarbót.
Jón Jensson: Eg verð að segja það,
að mér þótti leiðinlegt að sjá þetta
nefndarálit, sem hefir komið fram, og
að nefndin við íhugun málsins hefir
komist inn á þá braut, að misskilja al
gjörlega þá breyting, sem eg fekk fram
á lögunum, og sem deildin samþykti.
í nefndaiálitinu segir, að nefndin álíti,
að það sé rétt að börn, sem fædd eru
eftir siðasta hjónaband, séu ekki útilokuð frá meðlagi úr búi föður síns. Þetta
segir nefndin, og þess vegna segist hún
þurfa að breyta frumv.
En þetta ákvæði, sem nefndin er að tala um, að
koma inn i frumv., er einmitt í frumv..
því breyt.till, mln, er eg mintist á,
breytti einmitt frumv. svo, að þau börn
skuli eiga rétt til fúlgu. Nú leggur
nefndin til, að breyta frumv. þannig,
að þetta komist að. Eg verð að segja
að h. nefnd hefir farið nokkuð fljótfærnislega i sakirnar.
Framsm. nefndarinnar hefir tekið það
fram, að hún hafi sett inn f frv. orðin:
»eða skilgetin börn hans<, orð sem voru
feld úr um daginn. Framsm. segir, að
nefndin hafi ekki getað fallist á, að
hórbörn taki barnsfúlgu með skilgetnum börnum; en þetta hlýtur h. framsögum. að láta sér lynda, svo framarlega sem hann ekki vill láta lögin vera
til að gjöra misrétti milli óskilgetinna
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barna innbyrðis, sérstaklega hórbarna.
Eftir þeirri tillögu sem nefndin gjörir,
þá eru skilgetin börn frá fyrra hjónabandi, ef þau eru á llfi, skyld að þola
það, að hórbörn, sem getin eru raeð
hórbroti gegn móður þeirra, fái barnsfúlgu, en skilgetin börn frá siðasta hjónabandi, ef þau eru á lífl, þurfa ekki að
þola það. Þarna eru þá skilgetin börn
frá fyrra hjónabandi látin hafa minni
rétt en skilgetin börn frá sfðara hjónabandi. Það getur komið fyrir, þegar
barnsfaðir deyr, að hann eigi tvö hórbörn, sitt frá hvoru hjónabandi, færþá
hórbarnið frá siðara bjónabandi enga
fúlgu, en hórbarnið frá fyrra hjónabandi fær barnsfúlgu. Þessi börn ættu
að lögum að standa jafnt að vigi; ef
mun ætti að gjöra, ætti það að vera
yngra barnið, sem framar væri sett,
því að það þarf meiri aðhlynniugu, en
það er þvert á raóti hér, eftir tillögum
nefndarinnar, þær eru barðari við yngra
barnið, láta það ekkert hafa, en veita
hinu eldra réttinn. Þessum ójöfnuði
vildi eg byggja út, og þess vegna gjörði
eg breyt.till. um daginn, og h. deild
samþykti hana.
Það er af þessum sökum, að eg verð
að skora á h. deild að hafna breyt.till.
nefndarinnar við 3. gr.
Þá skal eg mæla nokkur orð með
breyt.till., sem eg hefi nú gjört við 3.
gr. frumv.
Það hefir verið í lögum
síðan 1890, að óskilgetin börn eiga
heimtingu á barnsfúlgu úr búi barnsföður, sem annari skuld; þessi setnmg
gildir, hvort sem búið er þrotabú eða
ekki þrotabú, hvort sem barnsfaðir var
giftur eða ógiftur, en breyt.till. min við
frumv., sú sem eg nú hefl komið með,
gengur út á að slá varnagla við þvi,
að óskilgetið barn, fyrir það að það
getur krafi8t barnsfúlgu úr búi föður
sins, geti orðið rétthærra en skilgetið
barn. Þvi að það væri ranglátt, ef ó.

905

Meðgjöf með óskilgetnnm börnum.

skilgetið barn nokkurn tima gæti fengið
meira úr búi barnsföður, heldur en skílgetið barn. Annars geta óskilgetin börn
eftir lögutn heimtað barnsfúlga úr
búi föður sins, og það gildir eins þótt
búið sé þrotabú, eins og eg sagði áðan,
en ef að skilgetin börn eru á lífí, þáer
þessi réttur takmarkaður.
En hvað
segir svo nefndin? Hún víll breyta
frumv. í þá átt, að óskilgetin börn geti
aldrei fengið neitt. úr búi barnsföður,
nema þau geti fengið arf, en 1 þrotabúi
fellur ekki arfur til, eins og vérvitum.
Nefndin vill því svifta óskilgetin börn
rétti, sem þau hafa notið hingað til,
að geta krafíst fúlgu eins og annarar
skuldar, þó í þrotabúi sé, ef skilgetin
börn eru engin til. Þessi setning; »Avalt skal . . . .« o. s. frv., hún breytir
algjörlega grundvelli frumv., með því
að binda fúlguréttinn við rétt til arfs;
en það heflr aldrei verið meining laganna að gjöra það, heldur þvert á móti,
að barnið geti heimtað fúlguna sem
aðra skuid.
Eg verð því að vara h. deild við því
að samþykkja breyt.till. nefndarinnar,
því hún er satt að segja eins skökk og
hún getur verið. (Hlátur)
Þar á móti
verð eg að biðja háttv. deild að samþykkja breyt.till. mina við 3. umr. Hún
þarf að komast inn i frumv., vegna
breytingar þeirrar, sem eg tekk komið
inn i það um daginn, til þess að laga
skekkju á orðalaginu, sem við breytinguna heflr orðið, og koroa raeð þvf í
veg fyrir að lögin verði misskilin. En
til nefndarinnar vil eg skjóta þvf heilræði, að hún taki breytingartill. sfna
aftur.
Við 4. gr. hefi eg nú ekki átt svo
mikið, að eg vilji fara mikið úti hana,
eg hefl þó geflð henni svona hornauga,
sérstaklega vegna þess, hvað mér þykir nefndinni hata tekist illa við 3. gr.
Það sem eg þá rak strax augun i,
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var, að h. nefnd heflr kipt burtu úr frv.
tveiraur ákvæðum, sem voru talsvert
þýðingarmikil. Það hefir átt að vera
til þess að liðka ganginn, en eg erhálfhræddur um, að hún hafl einnig þar
verið of fljót á sér.
í frurnv. var svo ákveðið, að þvf að
eins ætti lögreglustjóri og sveitarstjórnir að hjálpa móðurinni að ná meðlagi,
að hún væri eigi fær um að annast framfærslu barnsins, en þetta skilyrði fellir nefndin burtu, og efast eg
ura að það sé rétt, að kasta þannig
innheimtu á skuldum að óþörfu upp á
lögreglustjóra og sveitastjórnir, sem hafa
ærið nóg að starfa án þess.
Þá vill nefndin ekki láta krefja föðurinn um meðlagið, heldur skrifa það
sem sveitarskuld hjá honum, honum óafvitandi, eða án þess hocum sé gert
aðvart. Það finst mér vera algjörlega
rangt, og það þvf fremur, sem hér er
ura sveitarskuld að ræða, sera leiðir
með sér bæði vanvirðu og réttindamissi.
(Klemens Jónsson: Það er búið að birta
úrskurðinn. Þm. hefir ekki einu sinni
lesið frumv.). Já úrskurðinn sjálfan
kannske, en ekki hið einstaka ársmeðJag, sem innheimta á. Þess hefir ekki
verið krafist af manninum, eftir að það
var fallið i gjalddaga.
Framsögumaður (Guðjón Guðlaugsson}:
Svo sem við var að búast hafði h. þm.
Rvk. (Jón Jenss.) margt og mikið að
segja sinni brtill. til málsbóta, og sömuleiðis margt A móti brtill. nefndarinnar,
en ekki fanst mér hann þó hafa mikið traust á ástæðum sinum, þar sem
hann áleit sig þurfa að tara bónarveg,
því hann blátt áfram bað þingdeildina
að fella brtill. nefndarinnar, en saraþ.
sína.
Hann bar nefndinni á brýn, að hún
hefði misskilið tillögu sina, en eg held
að hann hafl dáiitið misskilið 1. brtill.
netndarinnar, en eg skýrði frá áðan
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hver tilgangurinn væri með þessari
brtill., og er enginn misskilningur frá
nefndarinnar bálfu. Og það held eg
lfka, að et hann vill hafa jafnrétti
milli skilgetinna barna frá fyrra og
siðara hjónabandi, þá hefði hann átt
að stryka út orðin: ekkja o. s. frv.,
því sé ekkja á líti, þá getur ekki
ura neitt jafnrétti verið að tala.
Auk þess er þess að gæta, að i flestura tilfellum eru börn frá fyrra hjónabandi, nema hjónabandið sé þvi styttra,
orðin uppkomin, svo að þeira þarf
ekki að leggja, og þá kemur þetta
jafnrétti ekki til greina.
Þá hefir hann lfka sett það út á orðalag brtill. nefndarinnar, að eftir þvi
séu Ó8kilgetin börn útilokuð frá því að
hafa rétt til þess að heimta fúlgu, ef
þrotabú yrði, Eg skal játa það, að frá
barnanna sjónarmiði er það ekki gott
að missa þann rétt gagnvart skuldheimtumönnum, en eg álít ekki rétt,
að óskifgetin börn hafi meiri rétt en
Skilgetin, en eftir þvf sem hann fer
frara á, þá ættu svo og svo mörg óskilgetin börn að geta gjört kröfur f
þrotabú, þar sem skilgetin börn gætu
ekki. En eg efast mikillega um að
h. þingd. sjái mikið jafnrétti í þessu.
Ef jafnrétti ætti að vera, þá þyrfti líka
samskonar ákvæði um skilgetnu börnin, þvf annars yrði það misréfti. Annars skal eg taka fram, að eg gjöri þessa
brtill. ekki að neinu kappsmáli, og tel
sjálfsagt, að verði ekki breytingartillaga
nefndarinnar samþykt þá verði hans
það.
Lika hafði bann mikið að setja út á
brtill. nefndarinnar við 4. gr., en eg
tók greinilega fram áðan ástæðurnar fyrir henni og þykir leiðinlegt,
að þurfa að taka þær upp aftur. Hann
sagði að það væri órétt og óþarft að
baka sveitarstjórnum óþægindi og fyrjrhöfn, ef að móðirin gæti sjálf alið
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önn fyrir barninu. Mér finst þetta
vera beinasti vegurinn, og hver faðir,
sem getur borgað, mun heldur kjósa
það, en að láta meðgjöfina heita sveitarstyrk sér veittan, og hver móðir á
jafnan rétt til framfærslu barnsins frá
föðursins hálfu, hvort heldur hún er
fátæk eða efnum búin.
Enn fremur sagði hann að nefndin
hefði slept þvf ákvæði, að móðirin
þyrfti nokkurn tfma að krefja föðurinn
um meðlag, en þetta er helber misskilningur, þvi einmitt orðalagið á fyrri hluta
4. gr. sýnir að hann skuli krafinn: »sé
barnsfúlga, sem föður óskilgetins barns
er skylt að borga samkvæmt úrskurði
amtmanns eða sættagjörð, staðfestri af
honum, o. s. frv.« Hvað er þetta annað en að faðirinn skuli krafinn. Fyrst
úrskurðar amtmaður hvað meðlag föðursins skuli mikið, og svo er hann þar
með krafinn. Standi hann í skilum og
borgi A réttum tíma, þá kemur slfkt
ekki til greina, en gjöri hann það ekki,
þá er hann krafinn.
Eg ætla ekki að biðja um að samþ.
brtill. nefndarinnar við 4. gr., því eg
er sannfærður um að h. þingdeild gjörir það óbeðin, því það hljóta allir að
sjá, að hún er til mikilla bóta; aftur
er eg f meiri vafa um hvort brtill. við
3. gr. verður samþ., en eins og eg tók
fram áðan, þá er mér ekki svo mikið
kappsraál með hana..
Landahöfðingi: H. þm. Rvk. (J. Jenss.)
heflr að mestu leyti tekið af mér ómakið með þær aths., sem eg þurfti að
gjöra við till. nefndarinnar, einkum við
4. gr., svo eg þarf ekki að fara mörgum orðura um þær, þvi eg get skrifað
undir alt það, sera hann sagði um hana.
Eg er aftur á raóti ekki alveg eins
sammála honum um brtill. við 3. gr.;
eg hefi að vísu ekki svo mikið á móti
þvi, að hún yrði samþ., ef brtill. þm.
Rvk. (J. Jenss.) er líka samþ. Eg sem
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sagt ræð frá því að samþ. brtill. við 4.
gr. og sömuleiðis við 3. gr. nema því
að eins, að brtill. þm. Rvk. verði samþ.
(Jón Jensson: En hvað segir hæstv.
landsh. um mina brtill. við frumv. út
af fyrir sig?) Eg hefl skoðað þá brt.
sem brt. við brt. nefndarinnar, og álit hana eiga bezt við hana. (Klemens
Jónsson: Svoleiðis á hún lika bezt
við).
Jón Jensson: Eg álit að brt. nefndarinnar geti alls ekki orðið samþ., þvi
hún færir inn i frumv. svo mikinn 6rétt roilli skilgetinna barna innbyrðis
og sömuleiðis óskilgetinna, og orðalagið >ávalt skal þess gætt< o. s. frv. kollvarpar einni aðalsetningu frumvarpsins. Að bianda minni till. saman við
svona lagaða till., sem nefndarinnar,
það get eg ekki látið viðgangast. Eg
skal bera mig karlmannlega, þó min
tillaga verði feld af hinni háttv. deild,
en eg þoli það með engu móti, að henni
verði hnýtt inn i eða aftan við tillögu
nefndarinnar, þó hún yrði samþykt með
þvi móti.
Klemens Jónsson: Eg ætla ekki að
svara öllum þeim hnútum, sem h. þm.
Rvk. (Jón Jenss.) sendi i garð nefndarinnar, enda þótt þær séu algjörlega
ómaklegar. Nefndin hefir ihugað irv.
rækilega og reynt að greiða fyrir málinu eins fljótt og vel að unnt var, og
eru þvi allar skaramir, ónot og hnútur
óþarfar og ómaklegar ekki sizt frá hans
hálfu.
Viðvikjandi brtill. við 3. gr., þá skal
eg ekki fjölyrða ura hana, en að eins
geta þess, að eg hefi skilið brtill. h.
þm. Rvk. (J. Jenss.) á sama hátt og
hæstv. landsh., nfl. að hún ætti að vera
brtill. við brtill. nefndarinnar, þó hún
hljóði svo, sem hún sé við frv., þvi
þá er hún nær óskiljanleg.
En það var aðallega um brill. við 4.
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gr. sem eg vildi tala dálítið, þvi það
er sú tillaga, sem nefndin telur aðalatriðið i máli þessu, og vera til stórra
bóta, ef hún kemst að, en um 3. gr. er
nefndinni sama. Það kora fram í umræðunum siðast, að nauðsynlegt væri
að gjöra móðurinni sem umsvifaminst
að tá meðlagið frá föðurnum, og þetta
hefir nefndin einmitt tekið til greina,
og reynt að gjöra sem einfaldast, þannig að móðirin ekki þyrfti annað en
snúa sér til dvalarsveitar sinnar, til
þess að geta fengið meðlagið á réttum
gjalddaga, en þurfa ekki að biða eftir
þvi svo og svo lengi, ef faðirinn
kannske er lengst út á landshornum.
Nefndin vildi hins vegar ekki gjöra
greinarmun á því, hvort móðirin væri
fátæk, eða svo efnum búin, að hún
gæti alið önn fyrir barninu, þvi að
barnsmóðirin hefir ávalt sanngirnisrétt
til þess að fá framfærslueyri frá töðursins hálfu. Nefndin hefir því með
vilja orðað greinina þannig, til þess
að fyrirbyggja misrétti.
Þá fann h. þm. Rvk. (J. Jenss). einnig það að brtill. nefndarinnar, að eftir
henni þyrfti ekki einu sinni að krefja
barnsföðurinn, en eg skal benda á, að
fyrir á að liggja birt sættargjörð eða
amtmannsúrskurður, og þar með er
hann fullkomlega krafinn, hann veit
það, að hann þennan ákveðna dag á
að borga, og það er ekkert harðara
að láta barnsföður i þessu tilfelli fá
fátækrastyrk án frekari fyririrvara heldur en að ganga með fjárnám að skuldunaut fyrirvaralaust, eftir birtum dómi
eða sætt, sem eigi er einu sinni birt.
Brtill. nefndarinnar raíðar einmitt að
þvi, að gjöra veslings barnsmæðrunutn,
sem venjulega eiga við þröngan kost
að búa, sem hægast og kostnaðarminst
fyrir. Eg verð þvi eindregið að ráða
h, þingdeild til þess að samþykkja
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þessa brtill. nefndarinnar við 4. gr., og h. þm. Rvk. (J. J.) hefir haldið fram
þvl í henni álit eg aðalbreytinguna og lagfært var við 2. umr. Aftur á
móti er rétt að taka það upp, að óskilfólgna, en ekki 3. gr.
getið
barn geti ekki fengið meiri fúlgu
Einar Jónsson: Það má búast við
því, að sumir h. þm. eigi örðugt með úr dánarbúi föður sins en hvert eitt
að skilja það i frv., sem hér er að um- skilgetið barn, ef þau eru á lifi,
talsefni, þar sera hinir h. uefndarmenn eins og brtill. h. þm. Rvk. (J. J.)
og h. þm. Rvk. (J. J.) eiga svo örðugt fer fram á, og mun eg þvi fremur hallmeð að skilja hver annan, og eg kunni ast að henni en brtill. nefndarinnar við
því að misskilja eitthvað, en samt vil þessa grein, enda nægir hún til þess
eg minnast nokkuð á ágreiningsatriði að taka gallana af 3. gr.
þessi.
Brtill. min er aftur á móti ekki annMér virðist 1. kafl 3. gr. eiga við að en orðabreyting, til þess að færa
mann, sem lætur eftir sig óskilgetin til og laga óislenzkulega millisetnbörn, hvort sem hann heflr kvænst eða ingu.
ekki, og þá eigi að greiða fé úr búi
Að visu hefði þurft að breyta fleiruí
hans til uppeldis hinum óskilgetnu raáli frurav., einkum 1. gr., þótt eg hafi
börnum, ef hægt er, og það nái þvi ekki lagt til að gjörðar væri fleiri
eins yfir það tilfelli, ef það er ekkju- breytingar, því málið á frv. er býsna
maður, sem deyr. Þess vegna virðist stirt og þungiamalegt, þó að hægt sé
mér ekki þurfa ákvörðun nefndarinn- að skilja það.
ar um ekkilinn í brtili. hennar við3. gr.
Lansdshöfðingi: Eg verð að taka
En til þess að taka at allan vafa
það fram aftur viðvikjandi 4. gr. frv.,
í þessu efni, hefði ef tii vill verið rétt,
að eg álit alls eigi rétt, eins og h. þm.
að taka inn i fyrsta hluta þessarar 3.
Rvk. (J. J.), að skylda dvalarsveit
greinar ákvæði, er sýndi að haun ætti
barnsmóður til að borga fúlgu með óvið alla karlmenn, er léti eftir sig óskilgetnu barni tyrir föðurinn nema
skilgetin börn, hvort sem þeir hefðu
brýn þörf sé á. Eg hygg líka að sveitkvænst eða ekki.
arsjóðir séu ekki svo fúsir á að greiða
Annar kafli greinar þessarar: »Ef
slíkt fé, sem þeir þurfa svo að hafa
ekkja barnsföður er á lifi o. s. frv.« fyrir að kalla inn aftur, að rétt sé að
er sett eins og athugasemd aftan við aðknýja þá til þess, nema þörf sé á, og
alsetninguna i 1. kafla greinarinnar, til
þörfin er því aðeins, að barnsmóðirin
þess að hlifa ekkjunni við, að fé sé
sé ekki fær ura að ala sjálf önn fyrir
lagt út úr búi manns hennar með
barniuu.
börnum þeim, er hann kynni að hata
Að visu er það rétt að hjálpa barnsátt utan hjónabands meðan hjúskapur
móður
til þess að ná rétti sinum, en
þeirra stóð.
hún
á
ekki
að standa rétthærri en aðrEn sé þar bætt inn í, eins og nefndin
vill, orðunum: »eða skilgetin börn hans« ir, þegar hún þarf ekki hjálpar við.
á eftir orðunum: »ef ekkja barnsföður«, Þvi það getur verið, að hún vilji ná
þá kemur fram misrétti milli skilget- sér niður á barnsföðurnum í hefndarinna barna frá fyrra og siðara hjóna- skyni, og á það opinbera ekki að hjálpa
bandi, það misrétti, að hórbörn frá tyrra henni til þess.
Eg hefi að gætt, að það var misskilnhjónabandi gætu fengið barnsfúlgu, en
ekki hórbörn frá siðara hjónabandi, eins ingur hjá mér, er eg hélt þvi fram

,

f
[
j
j
f

913

Meðgjöf með óskilgetnum börnnm.

áðan, að brtill. h. þm. Rvk. (J. J.) ætti
við brtill. nefndarinnar en ekki við 3.
gr. írv. Én eg er á sawa máli og h.
1. þm. N.-Múl. (E. J.), að betra muni
að samþykkja að eins brtill. h. þm.
Rvk. (J. J.) en ekki breyttill. nefndarinnar, enda fanst mér h. 1. þm. N.-Múl.
og h. þm. Rvk. leiða rök að þvi, að
lögin yrðu betri ef hún yrði samþykt
en ekki till. nefndarinnar, þvi ellakæraist á misrétti milli skilgetinna barna
innbyrðis, enda hefi eg í privat samtali við suma nefndarmenn orðið þess
var, að þeir halda ekki breytingartill. nfd.
fram af kappi, og að þeir vildu gjarnan laga þær, en treystu sér ekki til
þess.
Skúli Thoroddsen: Af þvi að eg er
einn af nefndarmönnum, og með þvi
að uefndin hefir fengið svo harðan dóm
hér i deildinni, þá ætla eg að minnast
á tillögur vorar með nokkrum orðum.
Eg skal þá geta þess, að mér og meiri
hluta nefndarinnar er ekki kappsmál
um brtill. við 3. gr., en eg er alveg á
sama máli og h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.)
að það er alt öðru máli að gegna um
brtill. við 4. gr.
Þegar mál þetta var hér til síðustu
umr. vakti eg máls á þvi, hve örðugt
það væri fyrir barnsmóður að ná meðlagi inn með óskilgetnu barni sinu eftir
ákvæðum stjórnarfrumvarpsins. Nefndin hefir nú reynt að finna einfaldari
veg, og eg held, að ekki sé hægt að
finna annan betri.
Hæstv. landsh. hafði sérstaklega á
móti því, að barnsmóðir gæti snúið sér
til dvalarsveitar sinnar, ef hún væri
svo et'num búin, að hún gæti séð fyrir
barninu af eigin ramleik.
En mér finst ekki svo mjög undir
þvi komið, hvort móðirin er efnum
búin eða ekki, því að meðlags-skyldan
hvflir jafnt á barnsföðurnum hvort sem
Alþ.tið B.1899.
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er, og það er ekki rétt að láta hann
komast undan þeirri skyldu sinni.
I praxis þekki eg sem fyrverandi
sýslumaður hve örðugt er fyrir barnsmæður aö ná inn meðlögum, þvi að
kunnugt er, að margir þeirra, er eiga
óskilgetin börn, flækjast oft hingað og
þangað, og tregðast svo við að greiða
meðlag með þeim, en barnsmæður eiga
örðugt með að láta beita lögsókn, til
að ná rétti sinum.
Þaö getur reyndar verið satt, sem
hæstv. landsh. sagði, að það sé leiðinlegt að verða að skylda sveitasjóði til
þess að greiða meðlagið, ef móðirin er
efnum búin, en nefndin fann ekki annan betri veg.
Eg held ákvæðin séu líka nægilega
áhrifamikil gagnvart barnsföður, þvi
þegar búið er að birta honum meðlagsúrskurð amtmanns, þá veit hann að
meðlagið verður talið veitt sér sem
sveitarstyrkur, ef hann borgar það ekki
i réttan tima, og einmitt í þessu liggur
það aðhald, að ætla má að barnsfaðir
muni miklu fremur borga eftir en
áður.
Eg vona þvi að háttv. deild samþykki þessa tillögu nefndarinnar, því
eg held að ekki sé hægt að segja annað, en að hún sé mikil réttarbót, þegar
þær eru bornar saman við frumv., eins
og það kom frá h. efri deild.
Þar sem hæstv. landsh. tók fram, að
barnsmæður gætu gjört það i hefndarskyni að krefja barnsfeður um meðlagsfúlguna, þótt þær gæti sjálfar alið
önn fyrir barninu, þá álít eg ekki eiga
við að kalla það slíku nafni; þó barnsmóður geti verið gramt i geði við
barnsföður fyrir hvernig honum heflr
farist við hana, þá held eg ekki rétt
að kalla það hefnd, þó hún vilji ná
rétti sínum, þvi þær fara þó eigi öðru
fram, en þvi, sem rétt er og sanngjarnt,
58 (2. okt.).
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að fá barnsföðurinn skyldaðan til að
greiða raeð börnum sinum að sinum
hluta, meðan barnið er á ómaga aldri,
og þeirri skyldu á þeim að vera jafnskylt að fullnægja, hvernig sem efnum
móðurinnar er háttað.
Framsögumaður (Guðjón Guðlaugssori):
Hvað snertir atriðið í 4. grein um að
kippa burt ákvæðinu um vottorð, að
móðirin sé svo efnum búin, að hún sé
ekki einfær um að ala önn fyrir barni
sínu, þá væri eg ekki á móti þvi, að
þvi væri breytt, ef auðið væri.
Eg lagði kapp á það í nefndinni, að
þessu ákvæði yrði ekki kipt burtu, en
lét þó tilleiðast af meðnefndarmönnum
minum.
En það má geta þess, að málið er
nú til 3. urar., og að breyt.till. við 4.
gr. eru til bóta, þó þessu ákvæði hafi
verið burtu kipt, og að hægt ætti að
vera, að koma þessu að aftur í háttv.
efri deild. —
En verði þar á móti öll breyt.till.
feld hér, þá má búast við, að h, efri
deild fari ekki að taka hana upp, og
þá er töluverðu tapað.
Eg held þvi, að háttv. deild eigi að
samþykkja breyt.till. við 4. gr., því að
mótmæli þau, er hafa komið fram gegn
henni, eru að eins grýlur, þvi það er
ekki svo ákafiega skemtilegt fyrir
barnsmæður, að snúa sér til sveitasjóðanna, að liklegt sé að þær gjöri það
um 8kör fram, en þar sem barnsfaðir
á að framfæra barnið að sinum hluta,
jafnt og móðirin, þá finst mér löggjafarvaldið eigi að styðja barnsmóðurina
til að ná rétti sinum, ef hún vill nota
aðstoð sveitar8tjórnanna.
Eg skal svo ekki þrátta um 3. gr.,
því þó þeir h. I. þingm. N.-Múl. (E. J.)
og háttv. þm. Rvík. (J. Jenss.) séu á
sama máli, þá er eg viss um, að þeir
hafa ekki sett sig rétt inn i hugsunarhátt giftrar konu, þar sem þeir álíta,
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að henni sé sjálfrar sfn vegna sárt um,
að hórbörn manns hennar fái framfærsJu af eigum hans látins, þvi standi
hún á móti því, mun hún nærfelt eingöngu gjöra það vegna barna sinna,
en ekki sjálfrar sin.
ATKV.GR.: 1. breyt.till. nefndarinn
ar við 3. gr. feld með 13 : 5 atkv.
Breyt.till. á þingskjali 428 við 3. gr.
samþykt með. 19 samhlj. atkv.
Breyt.till. á þingskjali 407 við breytingartill. nefndarinnar samþykt án atkvæðagreiðslu.
2. breyt.till. nefndarinnar við 4. gr.
samþ. með 11:5 atkv.
1. breyt.till. á þingskjali 189, samþ.
án atkvæðagr.
2. breyt.till. á þingskjali 189, samþ.
með 16 samhlj. atkv.
Frumv. með áorðinni breytingu samþykt i einu hljóði, og sent aftur til
efri deildar.

Verðlaun fyrir útflutt smjðr.
FRUMVARP til laga um verðlaun fyrir
sölu á útfluttu islenzku smjöri (98);
1. urar., 20. júlf.
Flutningsmaður (Jens Pálssori); Það
er óefað eitt hið mesta áhugamál landsins að leitast við að efla hag landbúnaðarins. Eg ætlaðist til að þetta frv.
ætti að vera eitt litið spor i þá áttina,
þótt margir menn i deildinni hafi trú
á, að frumv. það, er fór hér næst á
undan og fekk töluvert fylgi, muni miða
til þess að bæta hag landbænda, þá
hefir það ekki þann eiginlegleika að
bæta hag þjóðarinnar i heild sinni. —
Það er öll hætta á, að það frumv. komi
þvi einu til leiðar, að menn geti selt
óvandað smjör fyrir gott verð, en það
verður að eins til að flytja hagnaðinn
úr einum vasa f annan, frá sjónum til
sveitarinnar. Þetta frumv. aftur á móti
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miðar í þá átt, að auka og bæta sölu
á þessari mikilsverðu afurð landsins,
smjörinu.
Eins og kunnugt er, hefir ull fallið i
verði i útlöndum á siðari árum, sauðfé
sömuleiðis, og eru engin sýnileg ráð til
að bæta úr þessu. Aftur á móti hefir
verið reynt — og heiður og þökk þeim,
er gjörðu þá tilraun — að selja islenzkt
smjör til útlanda, og heflr sú tilraun
lukkast vel. Ekki alls fyrirlöngu hefír
verið bent á það í góðri ritgjörð, að
hér væri kannske vegur tii að skapa
landinu markað, sem gæti auðgað það
að peningum. Meiningin með þessu
frumv. er að taka i sama strenginn.—
Hvort þetta fyrirkomulag, scm hér er
farið fram á, sé heppilegt, fel eg umdæmi háttv. þingdeildarmanna. Eg álit
rétt, að landssjóður leggi íram fé, til
að efla og bæta smjörverkun í landinu
og hvetja menn til að koma þessari
vöru á útlenda markaði. Fyrsta skilyrðið er að verka vöruna vel og koma
henni þangað, sem hún verður séð,
dæmd og keypt.
Eg vona að frumv. verði lofað að
ganga til 2. umr., og skal að eins taka
það fram, að eg er sannfærður um, að
það er vert að verja fé úr landssjóði
til að styrkja þetta, þó svo, að fjárveitingin ekki létti af mönnum þeirri
íyrirhöfn og vandvirkni, sem er nauðsynlegt skilyrði fyrir góðum árangri.—
Eg vil ekki auka landssjóði kostnað
með því fð setja upp smjörrannsóknarstofnun, heldur að eins hvetja einstaklingana til að vanda vöruna sem
mest.
Verðlaunin eru hér máske sett of
hátt, en eg vona þó, að menn verði að
játa, að sporið sé hér stigið í rétta
átt.
Sighvatur Arnason: Eg ætla að eins
að tala fáein orð viðvikjandi þessu frv.

918

Það er engiun efí á að h. fíutningsm.
(Jens P.) hefir gengið gott til, að koma
með þetta frumv., eins og hans er von
og visa, en eg verð sérstaklega að taka
það fram, að binum góða tilgangi verður,
held eg, ekki náð með frumv. Fyrst
er það samkvæmt tillögunui að senda
1000 pd., til að reyna að ná verðlaunura, og til þess þarf 5—10 menn, sem
legðu saman. Sveitabændur þurfa að
verja töluverðu af smjöri sínu til heimilisþarfa, og til að borga afgjöld jarða,
til sjávarmannsins fyrir fískæti, sem
margur sveitabóndi ver til yfír 100 pd.
á ári, til að gjöra út vinnumann til
vers, og eftirgjald fyrir þá og fl., o. fl.
En setjum svo, að 5 bændur hafi 1000
pd. afíögu til útsendingar. Þótt að nú
smjörið seljist eins vel og frumv. gjörir
ráð fýrir, þá er auðvitað talsverður
kostnaður, flutningsgjaid og fleira, sem
dregst frá, og þegar til þess kemur,
að skifta þvl, sem eftir er af verðlaununum, þessum 100 krónum sem frumv.
gjörir ráð fyrir, i 5 staði, þá fara þau
að öllum kostnaði frá dregnum ekki
mikið fram úr 10—12 krón. til hvers
eins.
Svo er annað, sem eg vildi taka fram,
að úr þvi að farið er út í verðlaun af
landssjóði á annað borð, til hvers sem
vera skal, þá ættu þau að vera svo
rífleg, að það væri ómaksins vert, að
keppa um þau.
Það er sérstaklega þetta, sem að eg
vildi athuga, og ef frumvarpið á að fá
framgang, þá þarf það töluverðar urabætur og nánari takmarkanir.
Eg sting því upp á, að írumv. verði
vísað til landbúnaðar nefndarinnar.
flutningsmaður (Jens Pdlssori):
Eg
sting upp á þriggja manna nefnd.
Þriggja manna nefnd var samþykt,
og voru þessir kosnir í hana:
Jens Pálsson
með 16 atkv.
58*
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Pétur Jónsson
með 12 atkv.
Sighvatur Arnason
— 8 Fyrstu umræðu frestað.
Framhald 1. umr. (C. 98, 309),
9. ágúst.
Framsögumaður (Jens Pdlsson): Nefnd
sú, er falið var að ihuga frumv. þetta,
hefir komizt að þeirri niðurstöðu, að sú
tilraun, sem með frumv. er gjörð, til
að örfa útflutning á góðu íslenzku smjöri
og bæta verkun á því, fari í rétta
stefnu.
Að visu hefir nefndin gjört nokkrar
breytingar við frumv., og sett það í
annað form, til að koma þeim þvi betur fyrir, en þessar breytingar munu
verða ræddar við 2. umr. þessa máls,
með því að þær snerta einstök atriði,
en eru ekki stefnu-breytingar. Er því
ekki á8tæða til að fjölyrða um frumv.
nú.
Þó það sé nýmæli hjá okkur íslendingum að veita verðlaun af landsfé
fyrir útflutning vöru, þá skal þess getið,
að hjá öðrum þjóðum er slíkt ekkert
nýmæli; þar er víða algengt að veita
verðlaun úr ríkissjóði fyrir vörur, er
seljast eiga á útlendum markaði.
Að öðru leyti skal eg ekki orðlengja
þetta mál.
Gamla frurav. tekið aftur.
Fyrstu umræðu lokið.
Málinu visað til 2. umræðu með 13
atkv.
Önnur umr. (C. 309); 11. ágúst.
framsögumaður (Jens Pdlsson): Eg
ætla að leyfa mér að fara fáum orðum
um einstakar greinar í frumv.
I 1. gr. frumv. er fólgið það nýmæli,
að veittur er réttur til verðlauna úr
landssjóði fyrir gott útflutt íslenzkt smjör.
En þó útflutnings-verðlaun sé nýmæli
hér, þá eru slik verðlaun i lög leidd
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og eigi framar nýraæli i ýmsum öðrum
löndum.
Réttur þessi til verðlauna er bundinn
2 ákveðnum takmörkunum. Fyrst og
fremst er sú takmörkun sett i frumv.,
að hið útflutta smjör sé 500 pund eða
meir, og sé flutt og selt i einu lagi. —
Er þetta gert til þess, að fyrirbyggja
það, að einstakir menn geti flutt út
mjög litið af smjöri, í þvf skyni, að fá
verðlaun fyrir það. Til þess unt sé
að senda út í einu 500 pund eða þar
yfir, þurfa fleiri að hafa saralög. —
En þegar menn leggja saman sinn
skerfinn hver, þá er það aftur trygging
fyrir þvl, að þeir gæti þess betur hver
að öðrum, að þeir vandi smjörið sem
bezt.
Það er betra, að hver og einn
einstakur maður ekki geti sent til útlanda illa verkað smjör, þvi það gæti
spilt áliti islenzka smjörsins i útlöndum.
Annað skilyrði til þess að maður geti
fengið rétt til verðlauna fyrir útflutt
smjör, er fólgið i þvi, að hvert srajörpund seljist fyrir roeira verð, en sem
nemur 75 aurura.
Af þessu leiðir af sjálfu sér, að ekki
getur komið til greina að veita verðlaun fyrir annað en gott smjör. —
Nefndin sá ekki annað, sem gæti verið
nægilega hagkvæmur mælikvarði fyrir
verðlauna-réttinum, en beint peningaverð. Nefndin hefir því miðað við það
verð, sem nú er á bezta islenzku
smjöri í landinu sjálfu. Minna þótti
nefndinni ekki rétt að áskilja heldur
en það verð, sem að vel verkað smjör
getur selst fyrir hér i landinu.
Það geta verið deildar skoðanir um
það, að taka verðið sem mælikvarða,
og eins geta verið skiftar skoðanir um
það, hvað verðið eigi að vera hátt, sem
miðað er við. En oss fanst þessi mælikvarði hentugastur, 75 aura verð á pundi
hæfilegt lágmark fyrir verðlaunum.
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Eftir 2. gr. frumv. þá fer hæð verðlaunanna eftir söluverði, og nemur jafnmiklu og því, sem söluverðið fer fram
yfir 75 aura á dönsku pundi.
75 aurar eru þess vegna það lágmark,
sem verðlaunin byrja við, og fara þau
eftir því, sem þar er fram yfir.
Til þess að maður geti gert sér hugmynd um, hve hárra verðlauna menn
geti vænst, þá hefi eg athugað meðalverð á dönsku 1. flokks smjöri i 10 ár
frá 1887—1897, og er meðalverðið 92
aurar og fyrir norskt 1. flokks smjör í
sörau 10 ár, er meðalverðið 90,» aurar.
Eg ætla að gjöra ráð fyrir að verðið
á smjörinu ekki hækki, heldur jafnvel
lækki ofur-litið, og áætla framvegis
meðalverð á 1. fiokks smjöri I Noregi
og Danmörku hér um bil 90 aura. —
Þótt maðnr nú ekki geti ætlað, að islenzkt smjör muni i bráðina jafnast við
danskt og norskt 1. flokks smjör, þá
gjöri eg mér þó vonir um, að það geti
orðið svo vandað, að það seljist fyrir
85 aura. Ef 85 aurar fást fyrir pundið,
þá eru verðlaunin 10 aurar fyrir hvert
pund.
Ef gjöra á áætlun um, hvað landssjóður komi til að borga í verðlaun, þá
er hentugast að setja sér dæmi:
Setjum svo, að út væru flutt 50,000
pund, sem seldust á 85 aura, og fengjust verðlaun fyrir, 10 aurar fyrir hvert
pund, þá væri sú upphæð, sem landssjóður þyrfti að borga i verðlaun, 5000
krónur.
Eg set þetta dæmi til að sýna fram
á það, að þó verðlaunin yrði nægileg
uppörvun til að vanda smjörið, þá gætu
þau ekki orðið neinn hættulegur útgjaldapóstur fyrir landssjóðinn.
3. gr. áskilur ákvæðin, sem sá verður að hafa i höndum sér, sem vill fá
verðlaun fyrir smjör sitt og setur tfraatakmark, svo að umsókn um verðlaun-
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in getur ekki komið til greina, ef hún
kemur ekki til landsböfðingja eftir að
fullir 9 mánuðir eru liðnir frá því, er
smjörsalan fór fram.
Vil eg svo ekki fjölyrða um frumv.,
meðan engar aðfinningar að þvi koma
fram.
ATKVGR.: 1. gr. frumv. samþykt
með 18 atkv.
2. gr. frumv. samþ. með 17 atkv.
3. — —
—
_ 19 _
4. — —
—
_ 19 —
5. —
—
_ 18 —
Fyrirsögnin var samþ. án atkvæða.
Málinu var visað til 3. umr. með 18
8amhlj. atkv.
Þ r i ð j a umr. (C. 309), 14. ágúst.
Björn Sigfússon: Okkur, sem höfum
komið fram með þessa breyt.till., ura
verðlaun á útfluttu smjöri, hefir sýnst
það vera óheppilegt að binda verðlaunaveiting við það, að 500 pd. sé útflutt frá hverjum einstökum roanni, og
að það sé naumast hugsanlegt, að einstakir menn geti framleitt svo mikið af
verðlaunasmjöri. Það er vitanlegt, að
ekkert einstakt heiraili hér á landi
muni geta slikt, þar sem annað smjör
getur auðvitað ekki komið til greina
en það, sera safnað er um hásumarið,
og verður sent nýtt á markaðinn. Það
getur ekki verið aðaltilgangurinn, að
hið verðlaunaða smjör sé svo ákaflega
mikið, heldur að þ <ð sé sem bezt. Við
höfum þvi farið fram á, að breyta þessum 500 pundum í 300 pund. Það má
að vísu segja, að þetta komi i likan
stað niður, hvað það snertir, að enginn
eða að rainsta kosti fá einstök heimili
muni geta sent 300 pund, en t. d. ef
tvö heimili nálægt hvort öðru legðu
saman, flnst mér það hugsanlegt að þau
muni geta lagt til sin 150 pundin hvort.
Sé þessari meiri upphæð haldið, hygg
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eg að það sé varla hugsanlegt, að verðlaun geti komið til greina, nenia kannske á búnaðarskólunum, svo sem Hólum og Hvanneyri. Einstakir menn eða
einstök heiraili framleiða naumast svo
mikið, að þau geti náð verðlaunum, og
þá næst ekki tilgangur frumv., nefnil.
að hvetja landsmenn sem almennast til
betri smjörverkunar. Eg vona því að
h. deild samþ. þessa br.tiil.
Framsögumaður (Jens Pálsson): Af
þvi að þessi breyt.till er komin fram
svo seint, þá hefi eg ekki haft tækifæri til þess að halda nefndarfund um
hana, og hefi að eins minst fljótlega á
hana við netndarmenu, og vil eg lýsa
þvf yfir fyrir nefndarinnar hönd, að hún
gjörir bana ekki að kappsraáli. Með
þvi að tiltaka 500 pund var augnaraiðið að útiloka illa verkað smjör. Nefndinni þótti það ákvæði vera nokkur
trygging fýrir sem beztri vöru. En þar
sem hér er að eins farið fram á lækkun úr 500 pundum ofan i 300 pund, þá
er auðsætt að h. flutningsm. gjöra ráð
fyrir samtökum beztu heimila, sem nú
eru liklegust til að geta framleitt verðlaunasmjör. Auðvitað kuuna þau heimili sumstaðar að vera svo strjál, að
þeim verði full erfitt að leggja saman
l 300 pd., og vil eg því ekki fyrir
nefndarinnar hönd vera á móti þessari
breyt.till.
ATKVGrR. fór þannig:
Br till. á þingskj. 406, samþ. með 13
atkv.
Frumv., þannig breytt, sþ. í e. hlj. og
afgreitt til Ed.

Lóð af Arnarhólstúni.
FRUMVáRP til laga um að stjórninni
veitist heimild tii að selja lóð af
Arnarhólstúni (C. 452), 1. umr., 18.
ágúst.
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Jón Jónsson, þm. A:-Sk.: Eg vil leyfa
mér að stinga upp á þvi, að málinu
verði vísað til nefndar þeirrar, er hafði
málið um veg yfir Arnarhólslóð til meðferðar.
Forseti: Mál það er þegar afgreitt til
Ed., og nefnd sú, er raeð það fór, hefir
þegar iokið starfi sinu, og eg heyri að
hún álitur sér ekki skylt að taka þetta
mál að sér.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 15 shlj. atkv.
Önnur umr. (C. 452), 21. ágúst.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.
Við 1. umr.
vildi eg láta visa þessu máli tii nefndar þeirrar, sem kosin var til þess að
ihuga vegalagninguna yfir Arnarhólstún, en það gat ekki gengið fram. En
eg ætla hér að gera grein fyrir þvi,
hvað mér gekk til þess.
Þvi er nú svo varið, að það hafa
komið fram raargar mismunandi tillögur um verðið á þessari lóð, sem farið
er fram á að selja. Sumir hafa viljað
láta hana kosta 600 kr., aðrir 850 kr.
og enn aðrir hafa jafnvel ekki viijað
láta hana kosta minna en 2000 kr.
Þetta getur gert þá, sem ókunnugir eru
lóðasölu hér, ruglaða i ríminu. Þess
vegna vildi eg láta menn úr bæjar8tjórninni segja álit sitt um þetta.
Það hafa komið fram þau mótmæii
gegn þessu frumv., að það gæti komið
i bága við almenningshag, af því fyrir
þessari lóð væru tvær varir. Svo hefir
verið talað um, að þar yrði ef til vill
með tfmanum bygð hafskipabryggja, og
að þetta frumv. kæmi i bága við
það.
Eg treysti mér ekki til að dæma um
þetta, og vil því ekki um það tala,
þótt það sé nóg til að aftra mérfrá að
gefa frv. atkv. óbreyttu.
En eg viidi skjóta því til hæstv,
landsh., hvort hann gæti ekki sett þau
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skilyrði, þegar lóðin verður afhent, að
lóðin næði ekki lengra en niður að fjörunni um flóð.
En eg vildi helzt láta
þetta vera á valdi bæjarstjórnarinnar.
Annað ætlaði eg ekki að segja, þvi
eg er þessu máli ókunnugur.
Landshöfðingi: Ut af áskorun þeirrí,
sem kom til min frá h. þm. Ae-Sk. (J.
J.), þá ætla eg að tala nokkur orð.
Eins og þingdm. mun vera kunnugt, þá
var fyrst farið fram á, að þessi lóð
yrði seld á likan hátt og aðrar lóðir á
Arnarhólstúni, nefnil. að það gengi umboðsveginn.
Það hafa verið seldar ýmsar lóðir
þar, og hefir það gengið á þann hátt.
Eg var viðstaddur þegar þessi lóð
var mæld út, og var mælingunni þannig háttað, að varirnar voru látnar óhreyfðar. Útmælingin náði ofan að
fjörunni eða ofan að sjó um flóð. Okkur var það ljóst, að sjórinn og fjaran
átti að vera undanskilin og þvi var
fjaran ekki tekin með.
Eg imynda mér, að mér verði falið
að vera viðstaddur þegar lóðin verður
afhent, og þá mun eg sjá um, að útmælingin komi ekki í bága við afnot
varanna, svo þess vegna getur ekki
orðið hættulegt að samþykkja þetta
ftumv.
Það er kunnugt, að það er ekki nýtt
að mældar séu lóðir meðfram sjónum
og ekkert tillit hafi verið tefcið til fjörunnar. Það er t. d. með lóðina, þar
sem kalkofninn stóð. Einstakur maður
hefir keypt erfðafestu á henni, að visu
ekki um aldur og æfi, heldur um langan tima, til 1925. Þegar þessi lóð var
seld, þá var ekkert tillit tekið til fjörunnar.
H. þm. A.-Sk. (J. J.) tók fram, að sér
þætti erfitt að átta sig á verðinu á þeirri
lóð, sera hér er um að ræða, þar sem
margar mismunandi tillögur hafi kom-
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ið fram um það efni. í frumv. stendur:
fyrir minst 850 kr. Mín skoðun er sú,
að landsstjórninni sé heimilt að færa
verðið upp og hún mun án efa leita sér
upplýsinga um, hvort það sé of lágt
sett í frv.
Jón Jensson: Eg ætla að lýsa yfir
þeirri skoðun minni, að mér er það
öldungis óskiljanlegt, hver meining gæti
verið i því, að samþykkja þetta frumv.
Það færi i bága við það, sem deildin
hefir áður haldið fram,
Fyrsti gallinn við frumv. er sá, að
hér er farið fram á að afhenda lóð einstökum manni, og það öldungis að óþörfu, en það er óheppilegt fyrir þingið
að draga að sér, þar sem hjá þvi verður komist, umsóknir einstakra manna;
það getur hæglega orðið til að skerða
virðing þingsins.
Þetta mál hefir verið sótt af miklu
kappi, það vitum við, og væri þvf bezt
að losna við það sem fyrst. Frumv.er
llka óþarit, þvi þingdeildin er búin að
samþykkja sölu á lóðura á þessum hluta
Arnarhólstúns, einmitt i þeim shma
hluta Arnarhólstúns, sem þetta frumv.
fer fram á, að einstökum manni verði
seld lóð.
Eg hefi minst á það, að 1893 kom til
þingsins beiðni frá einstökura manni
um lóðarkaup á Arnarhólstúni.
En
nefndin í því máli lýsti því yfir, að hún
áliti ekki rétt að selja einstökum manni
lóð þá, sem um var að ræða, vegna
þess að verið gæti, að bæjarfélagið
þyrfti lóðarinnar við, og það átti að
ganga fyrir.
Þetta sama princip hafði deildin fyrir augum, þegar hún um daginn samþykti heimild til að selja lóðir i norðurhluta Arnarhólstuns, og vildi láta söluna ganga i gegnura bæjarstjórnina.
Með þeim lögum, sem þá voru samþykt,
íekk bæjarstjórnin forkaupsrétt að þess-
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um lóðum. Mér finst það vera sanngjörn krafa, að bæjarstjórnin hafi þennan forkaupsrétt, sanngjörn krafa til
þingsins, að það taki svo mikið tillit til
þessa bæjarfélags, að það láti það hafa
forkaupsréttinn.
Annar kosturinn A þeira lögura var
sá, að þar var trygging fyrir þvi, að
lóðirnar myndu seljast eins og þær
væru verðar. Þetta er líka sjálfsagt
og rétt, að landið fái það verð fyrir
lóðirnar, sem þær eru verðar.
Þingið hlýtur að sjá, að það er rétt
og sanngjarnt, að bærinn hafi forkaupsrétt að þessum lóðum. En meðþessu frv.
er brotið móti þeim rétti. Hér er það
einstakur maður, sem á að fá þessa
lóð, og bæjarstjórnin á ekki að eiga
kost á að kaupa hana, þó hún gjarnan
vildi. Hér f frumv. er einnig brot á
þeirri reglu, að lóðir eigi að koroast i það verð, sem þær eru verðar.
Og í þessu frumv. er verðið jafnvel
sett lægra en eg fór fram á um daginn, að lóðirnar væru seldar bænum í
frumv. því, er eg kom með. Þar var
farið fram á, að bærinn skyldi fá að
kaupa lóðirnar fyrir 2 kr. □ al., og
það þótti þm. jafnvel oflitið þá. Hvernig geta h. þra. þá samþykt að selja dýrmætasta stykkið i þessum hluta túnsin8, fyrir minna verð, en minst var tiltekið þar.
í frumv. er farið fram á það, að kaup
andanum skuli gert að skyldu, að slétta
5000 □ álnir í Arnarhólstúni. Þetta ákv.
er einkÍ8virði, það er sett að eins af gömlum vara, átti við áður, þegar lóðir voru
afhentar úr túninu fyrir 20 — 30 árum, en
nú er búið að slétta hér um bil ait Arnarhólstún, nema þann hlutann, sem búizt
er við að seldur verði bráðlega undir
hús, og er þá ákvæðið meiningarlaust.
Þá er einn galli á þessu frumv., sem
er, að það er ekkert ákveðið i þvi, hvernjg stykkið skuli vera lagað. Þessar 5000
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□ álnir gætu verið i einni rærau með
sjó fram. Hæstv. landsh. gat þess reyndar, að einhver mæling, sem hann befði
verið viðstaddur, hefði farið fram, sem
undirbúningsmæling undir afhending
lóðarinnar, og að sú mæling hefði verið
svo, að það ætti ekki að taka upp meira
en ofan að sjó eða niður at sjálfu Batteriinu, en það finst mér nú vera fulllangt niður. Eg skal taka það fram,
að það getur orðið bænum afar nauðsynlegt að hafa aðgang að sjónum á
þessum stað, en fyrir þvi er engin
trygging í þessu frumv.
En eg skil
ekki, hvað sá raaður eða sú kona, sem
ætlar að byggja á staðnum, hefir að
gjöra við fjöruna; því þó hún byggi
hús á Arnarhól, þarf hún alls ekki að
eiga fjöruna, en fyrir bæinn getur það
verið ómissandi til að byggja hafskipabryggju eða »dokk<; í þau 2 skifti, sem
það hefir komið til tals, að slikt mannvirki yrði bygt hér, þá hefir verið gengið út trá »Batteríinu« sera sjálfsögðu.
Svo eru 2 bátsvarir, sin hvoru megin.
Nú hefir I dag verið lagt fram ávarp
til þingsins frá Reykvikingum, með undirskriftum á 3. hundrað raanna, sem
alt eru borgarar hér i bænum og mikilsmetnir menn, og þeir telja ástæður
líkar þeim, sem eg hefi tekið fraro, og
fara fram á það, að frumv. það, sem
liggur fyrir, verði felt, og sama látið
gilda um þessa hér um ræddu lóð og
um aðrar lóðir i norðanverðu Arnarhólstúni, sem frumv., sem samþykt var áður í þessari h. deild, nær til.
Þetta
ávarp frá Reykjavikurbæ, vona eg að
þingið áliti ekki lítilsvert. Eg trúi þvi
ekki, að þingiö leggi meiri áherzlu á
að verða við ósk þessarar einstöku
konu.
Réttast væri þvi að láta þetta mál
heyra undir vegalagningarfrumv.; með
þvi móti mundilika landssjóður fámiklu
meira verð fyrir stykkið.
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En nú ætla eg siðast að geta þess,
að mál þetta er sótt með ákaflega miklu
kappi, og eg finn enga ástæðu til að
leyna þvi, hve miklu kappi hefir verið
beitt. Það eru sumir menn i háttv.
efri deild, sem hafa ógnað þessari deild.
Það var maður úr h. efri deild, sem
kom til min og sagði mér, að það væru
6 menn i háttv. efri deild, sem ætli að
drepa frumv. um vegalagninguna á
Arnarhól, ef nokkur hindrun verði lögð
fyrir þetta frumv.; og svo hnýtti þessi
maður aftan við: >Þetta segi eg þér,
til þess að þú hegðir þér eftir þvi«.
Nú hefir verið stungið upp á i háttv.
efri deild, að þetta mál væri sett i nefnd,
til þess að hafa það sem nokkurs konar pant fyrir þvf, að þetta frumv. fengi
að ganga gegnum þessa deild. Þetta
þótti mér svo Ijótt, að eg hefi álitið
rétt, að segja frá því.
Eg skal játa, að mér er ant um
Reykjavikurbæ, en mér þykir þó enn
þá vænna um landið, og eg álit það
vera skömm fyrir þingið, að taka við
hótunum frá einstökum mönnum, og
þora ekki fyrir þær að halda fram
máli, sem það álitur rétt. Eg nefni
ekki strax nafn þessa manns, en eg
hika ekki við að gera það, ef svo ber
undir.
Nú skal eg segja, hvernig eg hefi
hugsað mér dauðdaga þessa frumv.; eg
hefi hugsað mér, að háttv. deild felli
það á þann hátt, að samþykkja rökstudda dagskrá, sera eg skal nú leyfa
mér að afhenda háttv. forseta, og að
málið sé þannig úrskurðað.
Að 8vo mæltu afhenti h. þm. Rvík.
(J. Jenss.) forseta rökstudda dagsskrá
þannig hljóðandi:
Með þvi að deildin hefir samþykt
lagafrumv., sem felur í sér heimild til
að selja einnig þá lóð, er ræðir um i
frumv. því, er hér er til umræðu, álitÁlþ.tið. B 1899.
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ur deildin óþarft, að fara lengra út i
þetta mál, og tekur fyrir næsta mál á
dagsskrá.
Þessi rökstudda dagskrá var feld
með 15 : 4 atkv.
Guðlaugur Guðmundsson:
Það er
nærri þvi broslegt, hvað eins lítið mál
og þetta hefir getað valdið miklum
vindi. Ef það er satt, sem h. þm. Rvk.
(J. Jenss.) sagði, þá er eitthvað skritið
við þetta mál, og þessar undirskriftir,
sem hér rignir niður, sýna það lika, að
það er eitthvað skritíð við það. Eg
lit á þetta mál frá almennu sjónarmiði,
og eftir þvi er þetta að eins privat
samningur milli einstakrar persónu og
landsstjórnarinnar. Landsstjórnin hefir
áður afhent lóðir til erfðafestu, upp á
sitt eindæmi. Nú hefir stjórnin vikið
frá þessari stefnu og álitið rétt aðleita
samþykkis þingsins, en þetta er auðvitað að eins formsatriði. Svo þegar
leitað er saraþykkis þingsins, rikur
Reykjavikurbær upp til handa og fóta
og vill ekki að þingið gefi samþykki
sitt, og segir að bæjarstjórnin hafi forkaupsrétt, en hún á engan forkaupsrétt, enda kemur það eftir dúk og
disk. Að blanda sér inn í prívat samning er ávalt rangt. (Jów Jensson: Það
er enginn samningur gerður). H. þm.
Rvk. (J. Jenss.) segir að enginn samningur sé gerður, en eg álit að það sé
alveg nægilegt, þegar landsh. hefir verið viðstaddur útmælinguna. Hann gat
þess líka að þetta frumv. ætti að falla
undir það frumv., sem samþ. var hér
um daginn, því með þvi móti fengist
lika meira fyrir þetta stykki. Það er
eintómur misskilningur, að þetta sé svo
ákveðið, að ekki megi selja það fyrir
meira verð, en hér er nefnt, sem minimum. Bæjarstjórnin getur boðið meira,
og er það þá landsstjórninni sönnun
fyrir því, að stykkið sé meira virði, og
59 (2. okt.).
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mundi hún þá fara eftir því. Bæjarstjórnin gæti máske boðið alt að 2 þús.
krónum, eða einhverja þá upphæð, sem
viðkomandi ekki vill gagna að, svo
það er alls ekki loku fyrir það skotiö,
að bæjarstjóruin geti enn þá fengið
þetta stykki keypt.
Yfir höfuð finst
mér of mikill misskilningur og æsingar
i þessu máli, og alveg að ástæðulausu.
Það hefir sömuleiðis verið tekið fram,
að þetta gæti oröiö til fyrirstöðu, ef
bafskipabryggja-yrði bygð, en það get
eg ekki séð, því eg þekki ekki til þess,
að bryggjur séu lagðar fyrir ofan stórstraumsflæðarmái, heldur vanalega fyrir neðan það. En hvað því viðvíkur
að það væri þvf tii fyrirstöðu, að bærinn legði þarna skemtistfg, þá skal eg
játa að svo gæti verið. En geta menn
nú gjört sér miklar vonir um, að bæjarstjórnin fari að leggja skemtistig
þarna inn eftir, þegar ekki er gjört
meira til þess að prýða Austurvöll. En
eg játa það, að þetta frumv. gæti verið
því til fyrirstöðu, og að ástæða væri
til að taka tilljt til þess, ef slíkt lægi
fyrir. Eins og eg tók íram áðan, þá
er að eins að ræða um formsök fyrir
þingið, þá, að >sanctionera< áður gjörðan samning.
Valtýr Guðmundsson: Eg get ekki
verið á sama máli og h. þm. V.-Sk.
(Guðl. G.), að þingið gerði nein afglöp,
þó það grípi l'ram í samning, ef hann
annars er nokkur. Þó stjómin hafi
máske áður selt eignir landsins, þá
befir það verið alveg heimildarlaust, að
minsta kosti siðífn við fengum löggjafarvald, og stjórnin getur ekki gjört
það án samþykkis löggjafarvaldsins.
Hún gæti þá eins vel selt allar þjóðjarðir. Mér virðist þetta mál heldur
ekki svo litilvægt, sem sumir haldafram. Ef t. d. að bygð yrði hafskipabryggja, sem talað hefir verið um, þá
mundi hún einmitt verða bygð á þess-
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um stað, og hefi eg heyrt að það væri
álit útlendra verkfræðinga, sem þetta
svæði hafa skoðað, að hér væri hinn
haganlegasti staður, hvort heldur að
gjörð væri höfn eða hafskipabryggja.
Nú er i frumv. gjört ráð fyrir að selja
lóðina ofan að sjó, og mundi það koma
í bága við hafskipabryggjuna, þvi það
er ekki nóg að fá fjöruna, sem sjór
gengur yfir við flæði, heidur þarf lika
að vera aðangur að bryggjunni, með
öðrum orðum, að það þarf land til þess
að gjöra veg að henni. Eg get exki
séð neitt sérstakt á móti því, að hér
væri seld lóð undir hússtæði, ef nægileg landspilda væri undanskilin með
fram sjónum, en ef það er ekki, eins
og virðist eftir þeim upplýsingum, sem
fram eru komnar, þá álít eg það beinlínis hættulegt. Ef bærinn svo síðar
meir vildi kaupa og þyrfti að kaupa
slika spildu, þá mætti sprengja hana
svo upp, að það yrði næstum ókleift.
Eg álit það lika rétta stefnu að bæjarsfjórnin hafi fbrkaupsréttinn.
Þvi þefir verið slegið fram, að bæjarstjórninni hafi fyrst dottið þetta i
hug, eftir að málið komst til umtals,
og er það trúlegt og engin ástæða til
að undra sig yfir, því meðan bærinn
veit að lóðin er í eign landssjóðs, þá er
hann óttaiaus, en þegar á að fara að
selja privatmönnum lóðina, þá er öðru
máli að gegna. Þá þykir mér verð
það, sem nefnt er I frumv. of lágt, en
legg minni áherzlu á K 3, enda mundi
vegur til að hækka það, en eins og
frumv. nú liggur fyrir, þá virðist mér
það með öllu óaðgengilegt, nema þvf
að eins að trygð væri landspilda meðfram sjónum. Nú er búið að samþ.
hér annað frumv. þess efnis, að bæjarstjórnin fái. heimild tií að leggja veg
yfir Arnarhólstún og sömuleiðis til þess
að fá keyptar lóðir á þessu svæði, og
því sýnist mér réttast að visa þessu
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máli til bæjar8tjórnarinnar. Eí það er
svo mikið kappsraál að fá lóðina útroæida alveg niður að sjó, þá er eg
hálf smeikur um, að eitthvað búi undir. Vitanlegt er það, að maður þessarar korju hefir botnvörpu-útveg, og liggur þá ekki fjarri að imynda sér, að
hann ætli máske sjálfur að byggja þar
hafskipabryggju. Eg er hræddur um,
ef þingið fer að samþ. svona lagað
frumv., að það mundi verða til þess
að styrkja það álit, sem er hér alment
i bænum, og enda viða út um land, aö
þessi maður hafi, bæði með veizluhöldum og öðru, svo mikil áhrif á þm. og
æðstu embættismenn landsins, að hann
þafi þá nálega i vasanum. (Guðlaugur
Guðjnundsson: Má eg frábiðja mér
slikt?). Eg tek þetta fram af því að
álitið er vitanlegá svona, og eg vil
gjarna að það sjáist í þingtfðindunura.
Eg er sem sagt hræddur um, að ef
þetta frumv. verður samþ. eins og það
er nú, þá muni það mælast þannig
fyrir, að svo og svo margir hafi verið
búnir að lofa atkvæði sfnu fyrirfram.
í fyrstu fanst mér ekkert sérlegt athugavert við þetta frumv., en þegar eg
fór nánara að ihuga það, þá sá eg að
það var mjög athugavert. Eg álít því
réttast að samþ. hina rökstuddu dagskrá, og mun greiða atkvæði með
henni.
Tryggvi Gunnarsson: Eg verð nú að
byrja eins og h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.),
að eg er alveg hissa á, hvað mikið
getur orðið úr svona litlu máli og einföldu. Það heflr verið tekið fram, að
það mundi koma i bága við skipabryggju, ef hún yrði bygð hér i Reykjavik. Pyrst og fremst er það nú óvfst,
að sú bryggja komist á, og svo er
heldur ekki vist að hún yrði bygð á
þessum stað. Það sést nú, þegar fjárlögin koma fyrir,hve viljugir þm. eru
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á að veita þessi 90 þús. kr. Verði
samþ. að veita þau, þá sé eg að áhugí
er fyrir því, að hún komist á; en það er
alveg óvíst að þetta frumv. verði henni
nokkuð til fyrirstöðu, bæöi vegna fjárveitingarinnar og staðarins, þvi sjálfsagt væri haganlegra að hún væri í
miðjum bænum, ef þess væri kostur.
Eg læt mér alveg nægja, það sem
hæstv. landsh. tók fram, að svo yrði
séð um, að lóðin yrði ekki seld lengra
en ftam að stórstraums-flæðarmáli, þvf
þegar talað er um »fram að sjó«, þá
hlýtur að vera átt við stórstraumsflóð.
Mér þykir næstum skrítið og meira en
eg gæti búizt við, að þm. út um land
skuli bera meiri umhyggju fyrir bænum en eg, sem er þó bæði i bæjarstjórn, hafnamefnd og veganefnd. Eg
álít að þetta frumv. geti alls ekki staðið í vegi fyrir bafskipabryggju, þó hún
verði bygð, og þykist eg þó vera eins
kunnugur eins og flestir hinna h. þingdm.
Það hefir verið tekið frara, að ómögulega mætti selja ströndina, en fyrir
skömmu hefir á þessu svæði verið seld
lóð með ströudinni, sem nú er í eins
raanns höndum, og ekkert um taiað.
Ef menn vilja vita það, þá á eg við
kalkofnslóðina svo nefnda. Það hefði
þó eins vel getað komið til álita þá,
hvort þar væri ekki haganlegt stæði
fyrir hafskipabryggju.
H. þm. Vestm. (V. G.) sagði, að
hætt gæti verið við því, að bygð yrði
trawlara-bryggja á þessum stað, en þó
svo væri, þá sé eg ekki neina hættu
búna af því. Eg álit að bærinn hefði
gott af þvi, að útlendur auðmaður
bygði hafskipabryggju fyrir sitt eigið
fé. Hann mundi leigja öðrum afnot
hennar fyrir peninga, og okkur mætti
vera sama, hvort við borguðum rentur eða leigu þangað eða hingað, en það
mun heldur alls ekki vera meiningin,
59*
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eftir því sem e£ frekast veit, að byggja satt, ura þessa 6 þm. i Ed., en söm er
þar neina bryggju, heldur að eins skraut- gerðin þess manns, er með boðin kom,
hýsi.
Eg fyrir mitt leyti óska að en það var Jón Jakobsson, og veit
Reykjavík fari fram, bæði í byggingum maður af hvaða hvötum það muni hafa
og öðru, og er bverjum þeira þakklát- verið spunnið. Hinn maðurinn, sem
ur, sem byggir eitthvert fallegt hús, stingur upp á nefnd, er amtmaðurinn,
sem bænum getur orðið til prýði. sem ekki hefir sýnt eins mikinn áhuga
Þessi maður, sem hér er um að ræða, á neinu máii eins og þessu. Eg álít
mun vera flestum öðrum færari um að rétt að segja þetta, því að það kastar
byggja skrauthýsi, og það væri undar- ljósi yfir málið, og sýnir að þetta er
legt, og mundi naumast nokkurt annað enginn leikur, heldur alvara; eg álít
bæjarfélag gjöra, að amast við því, að rétt, að þetta standi líka 1 þingtíðindslíkur maður yrði hér búsettur, sem unum.
Mér kom mjög á óvart, að h. þm.
svo auðvitað kæmi til að borga töluvert til bæjarins. Eg er alveg sam- V.-Sk. (Guðl. G.), sem er gamall bæjardóma h. þm. V. Sk. (Guðl. G.) um það, fulltrúi héðan úr Reykjavik, og gamall
að full ástæða sé til að vera ánægður prókúrator, skyldi snúast þannig við
með það, sem hæstv. landsh. tók fram, málinu, eins og hann hefir gjört. Bæjað þess yrði gætt, að ekki kæmi i bága arfulltrúanum er hann auðsjáanlega
við hina fyrirhuguðu bryggju, og álit, að búinn að týna niður, en það litur svo út,
ekki sé vert að gjöra svona mikiðveð- sem eitthvað sé eftiraf prókúratornum.
ur út af jafnlitlu máli. Eg verð því Eg veit reyndar ekki í hvaða sambandi
fastlega að mæla á móti þvi, að menn hann getur staðið við þetta mál, en
greiði atkv. með hinni rökstuddu dag- maður fer að verða hræddur, og gruna
skrá, en óska að málið fái að ganga að hér sé ekki alt með feldu. Eg er
viss um, að ef einhver annar einstakáfram.
Jón Jensson'. Það hefir verið sagt, ur maður en sá, sem vill fá þessa lóð,
að þetta væri lítið mál, og þeir h. þm. hefði komið til deildarinnar hér eflir
V.-Sk. (Guðl. G.) og h. 1. þm. Árn. (Tr. að hitt frv. var samþ., með frv. um að
G.) byrjuðu ræður sinarmeð að segja, að fá þessa lóð keypta, þá hefði slíku frv.
hér væri um litið mál að ræða. Það jafnskjótt verið visað frá.
er satt, að það var lítið, en það er orðH. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) sagði, að
ið stórt. Það hefði getað verið lítið, ef bæjarstjórnin hefði ekkí rétt til að
farið hefði verið eftir almennri venju, blanda sér í privatsamninga. Þetta er
en það er orðið stórt, af þvi að það á ástæðulaust, þvi allir vita að hér eru
að þvinga h. deild til að samþ. það. engir slíkir samningar, enda sýndi
Því hvað gerir h. Ed. og þeir, sem hæstv. landsh., að mæling landsins var
komið hafa með þetta frv.? Þeir stinga að eins til undirbúnings, áður en málið
hinu frv. í nefnd, sem kom héðan úr færi til stjórnarinnar.
Hér eru því
deildinni um Arnarhólslóðina, til þess engir samningar og geta ekki verið,
að hafa það í nokkurs konar gislingu, ef þvi stjórnin álítur þetta heyra undir
þessi deild skyldi fella þetta frumv.,og þingið eins og aðra þjóðjarðasölu.
til frekari fullvissu fæ eg- boð úr h.
Þá sagði 8ami h. þm., að bæjarstjórnEd., að 6 þm. þar hafl lofað að íella ia gæti boðið svo hátt, að^hún boiaði
það, ef þetta frv. fengi ekki framgang aðra írá kaupunum. Þetta er ekki
hér. Eg skal ekki segja að þetta sé rétt, þvi hér er að eins heimUað að
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selja þessa lóð þessari ákveðnu konu,
en ekki öðrum, og hvað sem bæjarstjórnin byði, gæti hún ekki orðið aðnjótandi kaupanna, neraa síðar væri
8amþykt annað lagafrv. i þvf skyni.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) hefir einhvern veginn tekið undarlegum stakkaskiftum í þessu máli, þvi það er ekki
lengra en siðan i morgun að hann var
alt annarar skoðunar en hann er nú,
því þá áleit hann alt annað nauðsynlegt, og að þessi staður mætti ekki missast
frá bænum vegna hafskipabryggju o. fl.
Hann mintist á, að nýlega hefði verið
seldur partur af ströndinni, en þarsem
hann er bæjarfulltrúi, þá hefði hann
átt að koma i veg fyrir það, ef það
hefði verið isjárvert. En það er ekki
eins ástatt og hér, þvi sú sala var að
eins til fárra ára, svo hann hefir nefnt
þetta að eins til þess að villa sjónir
fyrír mönnum. Hann segist ekki skilja
i þessarí krókaleið, sem farið sé fram
á, að láta lóðina fyrst i hendur bæjarstjórnarinnar, en láta ekki Vidalin fá
lóðina undir eins. Það er raikil skelfileg urahyggja, sem borin er fyrir þessum Vidalin. Eg ímynda mér að það
hetði ekki verið talið eftir öðrum að
fara þennan krók. Þessa leið viljum
vér fara til þess að fá hæfilegt verð
fyrir lóðina, og til þess að svifta ekki
opinbert félag, bæjarfélagið, því, að
háfa forkaupsrétt á þessari lóð, ef það
þarfnast hennar. Eg trúi ekki öðru,
en að það verði álitin hin mesta vanvirða
fyrir þingið, ef það lætur þennan mann
ganga fyrir bæjarstjórninni, og það er
meira en meðal kapp, hvernig þetta
mál er sótt, þar sem hitt frumv. er i
panti hjá h. Ed., i nokkurs konar
gisling.
Eg orðlengi þetta ekki meira, en tek
þvi með ró, sera h. deild gerir, en
treysti þvi, að hún gæti sóma sín3, því
hann er virkilega hér i veði.
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Forseti: Eg átel hvern þann h. þm.,
sem hefir um hönd miður virðuleg orð
um þm. f h. Ed., og álit það yfir höfuð
varúðarvert, að gjöra einstaka þm. þar
að umtalsefni, þar sem þeir geta ekki
borið bér hönd fyrir höfuð sér, og þar
að auki er það frá formsins hlið sjálfsagt, að nefna hvern h. þm. i báðum
deildum með þingmensku-nafni sinu, en
ekki persónulegu nafni hans, og heldur ekki með embættisnafni, sé eigi um
embættisrekstur hans að ræða.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Eg gæti
reyndar fallið frá orðinu eftir ræðu h.
forseta, en það eitt kom mér til að tala,
að nefnt var nafn eins h. þm. i Ed.
Reyndar þurfti engum að koma á óvart, að heyra ræðu h. varaforseta,
þvi hann talar það, sem engum öðrum
er leyfilegt að tala, og engum öðrum
kemur til hugar að tala, eftir þeim
orðum, sem hann hefir haft um h. I.
þm. Skagf. (J. Jak.), og h. 1. kgkj. þm.
(J. H.), en slík ræða sýnir ekkert annað en sálarástand h. þm. Rvk. (J.
Jenss.), enda var það ekkert undarlegt
þótt dugleg regnskúr kæmi úr þvi skýi,
sem hefir verið yfir honum i dag.
Eg þori að segja h. þm. og hverjum
sem er, að þó h. þm. Rvk. (J. Jens.)
sé góður drengur, þá er h. 1. þm. Skagf.
(J. Jak.) eins góður drengur og heiðarlegur maður, og lætur ekki fara með
sig i gönur, og beitir ekki æsingum
og undirróðri, en aftur á raóti veit eg
það um h. þm. Rvk. (J. Jenss.), að hann
gengur hér á milli borðanna manna á
millurn undir atkv.gr. (FinAver Uss!)
Mér þykir væut um að menn veita eftirtekt því sem eg er að segja, og eg
hirði ekki um þó sagt sé >uss<, en eg
vona, að h. forseti skili kveðju með
þakklæti og respekt til þeirra, semeru
á áheyrendapöllunum.
Það hafa verið færð rök fyrir þvf, að
hið sálarfræðislega ástand h. þm. Rvk.
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(J. Jenss.) stendur í sambandi við nokkur merkiieg skjöi, sem send hafa verið
ójt bér í bænura. Hann segir að menn
Sæki þetta með ofurkappi. Hér heíir
ekki eitt orð i deildinni fallið i þá átt.
Eu Reykvíkingar bafa sótt þetta mál
með ofurkappi.
Þeir hafa sent út
prentuð skjöl til þess að reyna að koma
j veg fyrir, að þessi deild samþ. frv.
b. Ed., og i b. Ed. er þó heimingur
þtn. úr Reykjavík. Þessi agitation er
af öðrum rótum runnin en að bún sé
komin af interesse, heldur er hún af
persónulegum, lágum og eigingjörnum
hvötum (Blístur), og það er sorglegtað
h. þm. Rvk. (J. Jenss.) hefir þannig
látið hlaupa með sig.
Eg vildi ekki þurfa að hreyfa mig
til andsvara aftur, og raun ekki svara
því, sem sagt hefir verið um efni málsins, en hvað sem h. þm. segir af sögum úr h. Ed., þá hefir hann ekki gert
sig sekau í rainna, og það einmitt því,
sera honum og öðrum þingm. er ekki
sæmandi.
Guðlaugur Guðmundsson: Það lítur
út fyrir, að raáli þessu ætli ekki að
kólna eða skána undir meðferðinni, þvi
það er altaf að færast í það meiri og
meiri hiti, og skil eg ekki hvernig á
þvi stendur, þar sera mér finst málið
8vo lítilfjörlegt. Eg sýndi frara á það
áðan, að það er ekki snefill af rökserodura, sem sagt hefir verið á móti
málinu, þar sem þegar er búið að raæla
ióðina og samningar eru gjörðir, svo
ekki vantar nema formið, að samþykkja
þá, og þetta samþykki hefði hvorki
þurtt að sækja til stjórnarinnar eða
þingsins, nema sem formsatriði, þar
sem samningurinn er eins og um sölu
til erfðaftestu, og er fullgerður áður og
ekki þarf nema undirskrift stjórnarinnar, en hún hefir nú sagt, að þurfi samþykki þingsips,
Að vilja rifta þessura sgmningi er
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að taka frain fyrir hendurnar á lh., og
það væri heldur ekki rétt, að gefa bæjarstjórninni forréttindi fram yflr einstpka menn. Eg hefi lika bent á, pð
bæjarstjórnin gæti staðið á móti sölunui með þvf að bjóða svo hátt i lóðina, að kaupandi gengi frá. En að
gera mál þetta að svo miklum hita,
að það lendi i miður sæmilegum hnútuköstum milli einstakra manna, það álít eg meiri vanvirðu fyrir þingið, en
þó það samþykti frumyarpið eða feldí
það.
Eg þarf að senda h. þm, Vestm. (V.
G.) kveðju mína, þar sem hann álitur
mig vera i vasa þess manns, er falar
lóð þá, sem hér er um að ræða, og
það verð eg að kalla helbera ástaeðuleysu hvað mig snertir, því vitanlega hefi
eg heldur verið talinn f audstæðingaflokki
hans en að vera honum fylgjandi, og
það er svo langt frá því, að eg sé honum fylgjandi, að h. þm. Reyky. (J.
Jenss.) verður að viðurkenna, að það
sé gripið úr lausu lofti, að eg standi í
uokkuru undarlegu sambandi við þetta
mál, enda komst hann i vandræði, og
bregður hverjum h. þm. eftir aunan
um, að hann snúist i hring, en eg held
að liklegra sé, að eitthvað snúist f
hring í höfðinu á honum, og honum
flnnist þvi veröldin snúast i kringum
sig.
Eg finn svo ekki ástæðu til að fara
fleiri orðum um málið, en vona að
menn forðist að ræða það Öðruvfsi en
með ró og stiliingu, án þess að láta
það hleypa sér ( hita.
Þorldkur Guðmundsson: Eg ætla að
tala nokkur orð, út af orðum h. þm.
Vestm. (V. G.), til þess að bera af mér,
að eg láti kaupa mig i þessu máli, þvi
eg álit mér ekki særaandi að taka þvi
þegjandi. Eg hefi aldrei látið kaupa
mig hér í Reykjavík, þó eg haíi stundum kannske átt kost á því, þyf eg
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hefi aldrei sint hinum og þessum mðnnum, sem hafa mætt mér á götu á stundum og spurt mig, hvernig eg ætlaði
að greiða atkvæði með hinu og þessu.
Eg er að sönnu ekki mentaður maður,
en eg hefi haft þá æru að eiga kost á
að vera með mentuðum mönnum um
fjórðung aldaf, en svo mikinn kjark
hefi ég þó, að eg hefi ætið þorað að
sjá framan í þá menn, sem Viljað hafa
ráða atkvæði raínu. Bið eg þvi h. þm.
Vestm. (V. G.) að sanna upp á mig,
ef hann getur, að eg hafi látið kaupa
atkvæði mitt fyrir vín og vistir, og
jafnframt vil og segja bornim, að þó
eg befði ekki ætlað að greiða frv. atkv.
áður, þá er eg nú ráðinn i að greiða
atkv. á móti hans rökstuddu dagskrá,
og með frt.
Skúli Thoroddsen:
Eg skal taka
undir það með h. þm. Eeykv. (J. Jenss.),
að það er léiðinlegt fyrír þingíð, að
fjalla um þaú mál, er snertá einstaka
menn, og það er mitt álit, áð það sem
sett hefir þann hitá og enda æsing í
þetta mál, sem menn ánnars hefðu
velfð lausir við, sé éinmitt það, að einstakur maður á héf hlttt að máli, og
þáð sér i lagi Vegna þess, að svo er
fiíið á aí mörgum, sem maður þessi
hafi töluverð pólitisk áhrif, og þáð
stundum miður heppileg; það ér þetta,
sem eg bygg að aðállegá hafi kómið
bæjarbúuín til að géra svo Stórt véður
úf af jafn-lítilfjörlegu máli, sem hér er
um að ræða.
Áður en mál þetta kom á dágskrá,
datt éngum í hug að slægjást éftir lóðinni, en svo þegar anttar máðut falár
kaup á frenni, þá keittur anttað hljóð í
strokkinn, þá er lÓðiú alt I éinu orðin
svó Ómissandi fyrir bæínn, að' ýmsir
bæjarbúar hlaúþa uþþ tii franda óg fóta,
sendá þiiigihu skriflega áskorun, hálda
borgarafund ó. fl., til þéss fýrir Íffeftt
mun að fyriffrýggja, áð þéSsi maður
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verði hennar aðnjótandi.
Slik aðférð
þykir mér harla kynleg, og getur ekki
haft áhrif á atkvæði mitt.
Þessi mótmæli bæjarbúa geta nú ef
til vill verið á rökum bygð, ef lóðin
værí náuðsynleg vegna bafskipabryggju
og lóðarsalan fyrirbygðí þáð, ett þáð
hefir verið tekið fram af hæstv. lattdsb.,
að svo er ekki, þvf öll fjaran verður
undan skilin, og mætti þar þá reisa hús
til uppskipunar og vörttgeymsítt.
Eftir því sem heyrst hefir, þá er
það tilgangur þess, sem falar lóðiná,
að byggja á henni fagurtbús, sémgsMi
otðið til bæjarprýði; en þar sem þetta
ekki ef tekið frata í frtttav., þá væri
máske bezt til fallið, að einhver kætói
taeð brtill. við frv. til 3. OWr. í þéssa
átt, og mætti þá um leið taka uþþ ákvæði, er trygði það, að lóðarsalan
yrði því á engan hátt til fýrirstöðu, að
býgð yrði þar bafskipakví. Saina er
og um kaupverðið að segja, að þvi má
áuðvitað breyta við 3. umr, Sem þurfa
þykir. Hið minsta verð, sem ffutav.
beimiiár að selja megi fyrir, sýnist mér
alklágt; og þó að stjórninni sé heimifað' að selja lóðina dýrar, þá kánn eg
ékki vel við, að það sé lagt i henttár
hendur, svo sem frv. gerir, og ký3i
heldur að þingið tæki frata i lögúnúm
fast verð’, sem það ætlast til að‘ lóðin verðí seld fyrir.
Það hefir verið mikið nta þáð talað,
áð frv. þétta væri ósanngjafnt í gáfð
bæjarfélágsins, en eg vefð' að* álita, að
bæjarStjórn Réykjávfkur sé það éfckeft áhugamál áð fá lóð þessa kéýpta,
þaf sem bún hefir ekki komflf ffám
méð neiúa beiðni eða neitt tilboð- í þá
átt, að bún vildi kaupa lóðina fýtír
eitthveft ákveðið verð.
Þáf sem fr. þm. Réykv. (Jí Jenss.)
var að tala Úrtt eitthveít Sáttttak Willi
sin óg fr. þitt'. úf Ed:, þáf get Cg ékki
gert firikið' núfiiér úf þvi, ettdá er það
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svo algengt hér á þinginu, að þm. sum- samþykkja frumv. um vegalagningu
part í spaugi og sumpart i alvöru koma yfir Arnarhól, sem er í gisiingu hjá
með hálfgerðar hótanir, eða segja hver Ed. I þvi frumv. voru bæjarstjórninni
við annan: Ef þú styrkir ekki þetta, heimiluð kaup á lóðum i norðanverðu
þá felli eg hitt fyrir þér«, og er því Arnarhólstúni, þar með einnig þessari
ekki ástæða til þess að láta þessa sögu- hér umræddu lóð; og þetta var gjört
sögn þm. Reykv. hafa minstu áhrif á eftir ósk bæjarstjórnar. Er þá rétt að
að segja, að bæjarstjórnin hafi ekki
atkvgr. í máli þessu.
Eg hygg þvf að þingið geti ekki sýnt neinn áhuga á málinu? Að bæjarlitið öðruvísi á þetta mál, en að það sé stjórnin hafi ekki haldið aukafund um
ekki neitt pólitiskt stórmál, sem gerandi þetta lóðarmál sérstaklega er beldur
sé mikið veðnr af, og að það skifti engin ástæða; hún varð að álita svo,
Reykjavík ekki miklu, þó lóðin sé af- að hitt frumv. næði einnig yfir þessa
hent, sérstaklega ef trygging er fengin lóð. og treysti þvi að þingið yrði sjálfu
fyrir því, og það sett inn við 3. umr., sér samkvæmt, þegar það ætti að fjalla
að lóðin sé notuð i þvi skyni, sem lát- um þetta frurav., léti það ekki fara i
bág við hitt frv., sem h. deild hefir
ið er i veðri vaka.
Jón Jensson: Eg hefi enga ástæðu til samþykt.
Jón Jónsson, þm. Eyf.: H. þm. Rvík.
að biðjast afsökunar á þvi, sem eg
sagði áðan, þvi menn hafa verið fult (J. Jenss.) sagði, að Reykjavik hafi foreins harðmæltir i minn garð. Eg hefi kaupsrétt; en eg get ekki litið svo á,
ekki ráðist á neinn mann, en skýrt að löggjafarvaldið sé búið að afsala sér
að eins frá framkomu tveggja manna nokkurum rétti með frv. þvi, sem nú
i þessu máli, og það sem eg hefi sagt, er f Ed., úr þvi bærínn var ekki búinn
er hreina og beinn sannleikur, sem eg að ná fullum kaupum.
Þar sem þm. sagði að eg væri séráleit skyldu mina að ljósta upp. Eg
þarf eiginlega ekki að svara h. 2. þm. lega nákominn, stóð eg aðallega upp til
Eyf. (J. J.); hann sagði að eg hetði að svara þvi. Hann nefndi á nafn
bygt á rangfærslu og misskilningi; þm. einn h. þm., sem eg er nákunnugur,
hefir runnið i skap, og eg vorkenni og sem mér er gleði að vera svo náhonum þó hann sé máli þessu svo kominn, að eg taki máli hans, hvar
hlyntur, hann er svo — nákominn! — sem honum er hallmælt; eg álit drengÞm. V.-Sk. (Guðl G.) var að tala eitt- skaparskyldu mina að gjöra það, bvar
hvað um samninga, en hæstv. landsh. sem eg er þess um kominn; söguburðhefir ekki mótmælt því, sem eg sagði, ur háttv. þingm. Reykvikinga finst mér
og það er vitleysa með þennan samn- fremur brjóta á móti drengskaparboðing, það hefir enginn samningur faríð orðinu.
fram. Þm. íst. (Sk. Th.) tók það fram,
Þá var borin upp rökstudd dagskrá
að bæjarstjórnin hefði ekki sýnt neinn frá h. þm. Rvk.:
>Með þvi deildin hefir samþykt lagaáhuga, og þess vegna eigi ekki að girða
fyrir málið, en lofa því að ganga fram. frv., sem felur í sér heimild til aðselja
Þetta er misskilningur. Bæjarstjórnin einnig þá lóð, er ræðir um í frv. þvi,
falaðist eftir landinu 1883, en þvi var er hér er til umræðu, álítur deildin óneitað. Reykvikingar gátu þvi ekkigert þarft að fara lengra út i þetta mál og
sér von um að fá það fyr en nú. Og tekur fyrir næsta mál á dagskránni«.
Feld með 15 : 4 atkv.
pú var þingdeildin svo sanngjörn að
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Frv.gr. sþ. með 16 : 2 atkv.
Vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.
Þriðja umr.,(C, 452) 23. ágúst.
Valtýr Gnðmundsson: Eg gat þess
við 2. umr. þessa máls, að mér þætti
þetta frv. athugavert, það gæti komið
i bága við fyrirhugaða hafskipabryggju
hér i Rvk., þar sem útlit væri fyrir,
ef hún væri bygð, þá væri það tiltækilegast á svokölluðu »Batteríi«; þar er
dýpið mest, og liklegast að það yrði
þar. Ef nú þessi lóð, sem hér er talað um að selja, næði ofan að sjó, þá
væri þetta ómögulegt, nema með leyfi
þess, 8em lóðina ætti, og gæti hann þá
sett þá kosti, sem honum sýndist, ef
til þess kæmi.
Eg get nú ekki skilið að þessari
konu, sem hér er um að ræða, sé það
kappsmál að fá lóðina ofan að sjó, því
það er henni alls ekki nauðsynlegt, þó
hún ætli að byggja skrauthýsi. En það
getur orðið óhagræði fyrir bæinn og
þess vegna fer eg fram á það í brtill.
minni, að fella burt orðin »ofan að sjó«,
og að fram með sjónum sé svo mikið
óselt svæði, að það sé nægilegt fyrir
vegarstæði. Það er talsvert þýðingarmikið atriði þetta fyrir bæinn, og þó
að maður geti sagt sem svo, að það
sé sérstakt bæjarstjórnarinnar hlutverk
að bera umhyggju fyrir bænum, þá
álít eg það i alla staði eðlilegt, að þingið taki meira tillit til Reykjavíkurbæjar en til einhvers einstaklings. (Guðlaugur Guðmundsson: hefir bærinn
beðið um það?) Það^hefir verið sagt,
að bærinn geti tekið vegarstæðið lögnámi. Þetta er að vísu rétt; en ef að
nú er búið að byggja á þessu svæði
og gjöra þar mannvirki, sem kosta svo
og svo mikið, þá verður bærinn að
kaupa öll þau mannvirki,og það getur
staðið svo á, að það séu mannvirki, sem
Álþ.tíð. B 1899.
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bærinn hefir ekkert brúk fyrir. En ef brt.
mfn er sþ., þá kemurhún í veg fyrir þetta.
Eg skii sem sagt ekki að konu þessari sé kappsmál að fá lóðina ofan i
sjó, og það liggur nærri að ætla, ef
það er gjört að kappsmáli, að þá búi
eitthvað undir, því að það er alls ónauðsynlegt til að byggja »villa« á
þessum stað.
Háttv. þm. V.-Sk. hefir komið með
brtill. um að útmælingunni skuli haga
svo, að nægilegt pláss sé til vegalagningar, »ef bæjarstjórn Rvk. óskar þess«,
og eg get verið fullkomlega samdóma
þessari tillögu. En ef Reykjavikurbær
kærir sig ekki um að það sé tekið tillit til þessa, þá er ekki heldur ástæða
til þess fyrir þingið; það þarf ekki að
gjöra sig að forsjón fyrir Reykjavíkurbæ. (Guðlaugur Guðmundsson: Ekki
þó það!) En hitt finst mér sjálfsagt,
að það sé tekið tillit til óska bæjarins
og brtill. gengur í þessa stefnu.
Þá er það annað, að verðið er of
lágt. Það er kunnugt að lóðir hér I
bæ fara fram úr þessu verði, sem hér
er tiltekið, og það mikið. Þetta er
einhver fallegasti staðurinn í bænum,
og væri þvi óviðkunnanlegt að selja
hann minna verði en aðrar lóðir. Mér
þótti tryggilegra fyrir báða parta, kaupanda og seljanda, að hafa verðið eftir
dómkvaddra manna mati, og enn tryggilegra þótti mér að hafa lægstu upphæð 1000 kr., en sera vitanlega getur
orðið meira, eftir mati dómkvaddra
manna, og þess vegna hefi eg komið
með brtill. 1 þá átt.
H. þm. Rvk. (J. J.) hefir komið með
brtill. í þá átt að selja megi þennan
stað bæjarstjórninni eða flrú Vidalin,
og er eg henni fyllilega samþykkur,
þvi það hlýtur að sýnast svo, sem bæjarstjórnin eigi að hafa forkaupsrétt að
lóðum hér, fremur en einhver einstak60 (3. okt.).
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ur maður. Það væri sannarlega undarlegt, ef þingið gjörði einstakri persónu hærra undir höfði en höfuðstað
landsins. (Tryggvi Gunnarsson: Bæjarstjórnin hefir aldrei beðið um að fá
þennan stað keyptan). Getur verið, en
tillagan er þó flutt af manni úr bæjarstjórninni.
Annars skal eg ekki fjölyrða um
þetta mál.
Guðlaugur Guðmundsson:
Það er
annars hálfleiðinlegt að þurfa að þreyta
sig á að ræða um annað eins mál og
þetta, sem í sjálfu sér er einskis virði.
En af því að eg á hér eina brtill.
og er ekki samþ. þeim öðrum brtill. sem
fyrir liggja, þá ætla eg þó að fara um
þær fáeinum orðum.
Það er þá fyrst 1. brtill. á þgskj. 542
að orðin »ofan að sjó« falliburtu. Þessi
brtill. er gjörsamlega þýðingarlaus, því
nafnið »Batterí« innibindur sjálft í sér
að bletturinn á að ná ofan að sjó, hvort
sem þessi orð standa eða ekki. Þetta
sýnir að h. þm. Vestm. (V. G.) er ekki
kunnugur þessum stað. Hinn h. þm.
lét sem hann bæri Reykjavíkurbæ svo
sérataklega fyrir brjóstinu, en eg held
að það hafl ekki verið í alvöru, að
minsta kosti er ekki svo að sjá eftir
2. brtill, á sama þgskj., sem getur orðið til þess að útiloka bæjarstjórnina
frá að geta keypt þennan stað. Eins
og frumv. liggur fyrir, þá er öllum
opinn vegur til bjóða i lóðina, og landsstjórnin mundi varla fara að selja hana
ef áreiðanlegur kaupandi byðist, sem
byöi hærra en hér er nefnt sem lægsta
verð, og þá gæti bæjarstjórnin eins
og hver annar átt kost á að bjóða í
lóðina, en eftir þessari till. gæti bæjarstjórnin orðið útilokuð frá að getafengið hana keypta, þvi setjura svo að bæjarstjórnin byði svo hátt, að hinum dómkvöddu mönnum þætti það of hátt, og
ákvæðu verðið lægra, t. d. eins og hér
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er fariö fram á í frumv., þá væri engin heimild til að selja bæjarstjórninni
þessa lóð, en aftur á móti heimild til
að selja viðkomandi konu, og þannig
gæti bæjarstjórnin orðið útilokuð. En
eins og frumv. liggur fyrir, þá er enginn háski á ferðum, því upphæðin getur alt af færst upp.
Eg hefi komið hér með viðaukatill.
í þá átt, að áskilja þvi að eins svæði
fyrir veg, að bæjarstjórnin óski’ þess.
Eg er samdóma h. þm. Vestm. um það,
að við eigum ekki að gjöra okkur
að forsjón fyrir bæjarstjórnina eða
taka fram tyrir hendurnar á henni,
heldur á hún að sjá fyrir sér sjálf, og
í öllu falli verður þessi viðauki að
komast inn, að hún óski þess sjálf.
Þann rétt, sem hér er farið fram á,
heflr bæjarstjórnin eftir gildandi lögum.
(Jón Jensson: Hvaða lögum ?)
Þau
ættu að vera þm. kunn. Hún hefir
heimild til að leggja veg hvar sem hún
vill og exproprieralóð undir hann. Og
þó aldrei nema til þess kæmi aö expropriera þyrfti mannvirki á þessura stað,
þá færi varla svo, að þau væru einkis virði, eins og h. þm. Vestm. (V. G.)
vildi balda fram.
Þessi viðbót: »Reykjavikurkaupstað
eða«, sem h. þm. Rvk. (J. Jenss.) o. fl. hafa
komið fram með, er sannarlega skrítin.
Hér liggur engin beiðni fyrir frá bæjarstjórninni, og hún er þó sú eina, sem
heflr rétt til að biðja fyrir bæjarins
hönd. Þessi tillaga skyldi þó ekki vera
framkomin af ótta fyrir ópi skrílsins
hér í Reykjavík, það væri að minsta
kosti mjög ólíklegt Reykjavik á engan forkaupsrétt að þessari lóð, sá eini
sem forkaupsrétt hefir er landshöfðingi
sjálfur, og þegar hann hefír afsalað
þann rétt i hendur annara en bæjarstjórnarinnar, þá heflr hún alls engan
rétt til að vera tekin hér fram yflr
aðra, þó að hún óskaði þess. Hér á
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að gjöra bæjarstjórnina að lepp iþessu
máli. Þingið hefir aldrei viljað aðhyllast það, að þjóðjarðasala væri leppuð,
og svo hefir bæjarstjórnin heldur ekki
óskað eftir að verða leppur i þessu
máli. Yfir höfuð er óvarkárt af Reykvikingura að hleypa slíkum vindi og
æsing i þetta mál.
Það hefir stundum verið sagt, að
þessi staður væri miður hollur til þess
að halda alþing á, og það virðist svo,
sem Reykjavík ætli að sýna það, að hún
vilji ráða raeiru um þjóðmál en þingið
sjálft og hafa áhrif á þingmenn meira
en góðu hófi gegnir. Heyrst hefir það
lika, að þegar menn hér hafa sótt um
bitlinga, að þá hafi þeir safnast bér á
áheyrendapallana, þegar þeir voru til
umræðu, eins og til þess að ógna þingmönnum eða til þess að horfa út úr
þeim atkvæði.
Eg gæti sagt ýmislegt fleira, en læt
þetta duga að þessu sinni.
H. þm. Vestm. (V. G.) sagði að þetta
væri fallegasti bletturinn í bænum, og
sýnir hann með þvi sem öðru, að hann
er ekki kunnugur þessum stað, því eg
er hræddur um að hjá honum mundi
fremur vakna viðbjóður, ef hann kæmi
þangað, eins og nú er. Það getur vel
verið að það raegi gjöra hann að fallegum stað, en hvað á það langt í land
að Reykjavik verji tugum þúsunda til
þess að gjöra hann að prýðilegum stað,
Eg ætla nú ekki að fara lengra út i
þetta mál, sem eg álit að hafi verið
gjörður of mikill og óþarfur æsingur og
veður út úr.
Jón Jensson: Eg segi það satt, að
mér flnst það nokkuð hlægilegt, hvað
raikið veður er gjört úr þessu máli.
(Q-uðlaugur Guðmundsson: h. þm. (J.
Jenss.) gjörir sjálfur mest veður úr þvi).
Nei, enginn gjörir jafn mikið veður úr
þvl eða er jafn uppblásinn at vindi og
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þessi húmbúgisti sem ekki lofar mér
að tala i friði. (Forseti: Orðið »húmbúgisti< er óþingmannlegt). Hann veltir
sér með ókvæðisorðum yfir Reykjavík
og þó hafa Reykvíkingar ekkert annað gjört en látið i ljósi álit sitt um málið, og höfðu þeir bæði rétt og skyldu
til þess, eins og nú stendur á. Eg veit
það vel, að það hefir verið reynt að
innbyrla þingmönnum, að það ætti að
reyna að þvinga þá og þingið. Þetta
er tómur hugarburður, það er ekki
Reykjavikurbær, sem hefir þingið í
vasa sfnum, hann hvorki hefir né vill
hafa vald yfir þinginu til að þvinga
það eða ginna, svo langt er Rvk. ekki
leidd.
Þetta sést bezt á þvi, að í dag var
felt mál, sem varðaði Reykjavik miklu,
eg vil ekki segja að það félli af þvi
að það snerti Reykjavik, en svo fór
slysalega, að felt var það, þrátt fyrir
það, þótt með rökum væri sýnt fram á,
að það væri þarflegt, þarna komu nú
fram hin miklu áhrif Reykjavikur á
þingið. H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) lét
sér sæma að kalla skrilfund borgarafund þann, sem hér var haldinn í gærkvöldi,fund,sem heiðvirðir borgarar gengust fýrir, -menn, sem h. þm. (Guðl. G.)
mundi, ef hann væri í ögn meira jafnvægi en nú, fremur telja sér sæmd en
vansæmd að vera með og vinna með.
Fundur þessi gekk rólega og sæmilega og eg verð að mótmæla þvi að
það hafi verið nokkur skrilfundur, og
sú eina afsökun, sem h. þm. (Guðl. G.)
verður fundin fyrir því að hafa gefið
honum það nafn, er sú, að hann er
auðsjáanlega ekki með sjálfum sér i dag.
H. þm. (Guðl. G.) sagði, að þingið
ætti ekki að vera forsjón fyrir Reykjavik. Þetta er alveg rétt og því held
eg þvi fram, að bærinn ætti að fá forkaupsrétt að lóð þeirri, sem hér ræðir
60*
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um. En það er ekki hér i þingsalnum að það mál á að ræðast, hvort
Reykjavíkurbær skuli kaupa lóðina
eða ekki. Þingið á einmitt ekki að
vera forsjón bæjarins, það á bæjarstjórnin að vera og hún á að fá næði
til að íhuga málið, og bæjarbúar ráðrúm til að láta vilja sinn í ljósi við
hana um það. H. þm. (Guðl. G.) sagði,
að bæjarstjórnin hefði átt að halda
fund með sér og biðja þingið um lóðarblett þennan, ef henni hefði verið nokkur
alvara með að fá hann. En það var
engin ástæða fyrir hana að halda aukafund út af þessu þessa dagana, af því
að hana gat ekki grunað að hún þyrfti
að ákvarða sig þegar í stað; hún átti
líka að geta fulltreyst þinginu til þess
að halda opnum fyrir sig veginum til
að fá að minsta kosti jafnan kauprétt
og privat maður að blettinum, hún
hafði ekki einu sinni siðferðislegan rétt
til að ætla þinginu annað, og þá var
engin ástæða fyrir hana til að fara að
hlaupa saman á fund og gjöra þar
einhverja flaustursályktun. Það þurfti
að yfirvega það vel, hvort bærinn vildi
leggja svo mikla áherzlu á málið, að
hann vildi standa einstökum mönnum
i vegi með að eignast lóðina.
Eg iýsi það ósannindi, að það' sé af
nokkurri óvild, að eg beiti mér I máli
þessu. Eg get ekki einu sinni sagt um
það enn, hvort eg muni ráða til þess f
bæjarstjórninni, að bletturinn sé keyptur handa bænum. Hið eina, sem eg
vil að hér sé ályktað, er, að leiðin sé
opin fyrir bæinn til að gjöra það, sem
heillavænlegast sýnist fyrir hann, og
kaupa lóðina fyrir jafn-hátt verð og
aðrir vilja gefa fyrir hana, eða kaupa
hana ekki. En hér er ekki staðurinn
til að taka neina ályktun um það, hvað
bærinn eða bæjarstjórnin á að gjöra
eða ráða af.
Eg er yfir höfuð ánægður með breyt-
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ingartill. þær, sem komnar eru flram.
Það sem mér er mest um að giöra, er
að bæjarstjórninni sé veittur forkaupsréttur að blettinum, ef hún æskir þess,
og því hefl eg leyft mér að koma nú
með breyt.till. þá, sem háttv. deild var
svo sanngjörn að lofa að komast að,
og sem fer fram á, að Reykjavíkurbær
eða konsúlsfrú Helga Vidalln skuli fá
blett þennan keyptan. Eg skil ekki i,
hvað getur verið á móti þvi, að aðhyllast breyt.till. þessa, nema ef að þingið
vill endilega vera forsjón Reykjavikurbæjar; vera nokkurs konar yflrbæjarstjórn hans, og ekki vílja lofa bænum
að ráða sínum eigin málum.
Enn er það eitt, sem eg þart að taka
fram, og það er, að í byrjun fundar
þessa var mér afhent skjal, undirskrifað af 22 borgurum þessa bæjar, sem
óska þess, að sér sé seld lóð þessi
fyrir alt að 2000 kr., og lofa þeir þvi,
að bæjarstjórnin skuli fá umráð yfir
þessu svæði, ef hún vilji, og sjálfsagt
með sömu kostum, sem þeir fá hana.
Þeir vilja tryggja bænum blettinn, og
þeir álíta sjálfsagt, að það sé hyggilegt
að svo sé gjört, fyrst þeir bjóðast til að
kaupa hann.
Hér liggur þá fyrir hálfu hærra boð
en í frumv., og eg get ekki skilið, að
þingið álíti það rétt af sér, hvað sem
það segir um forkaupsrétt Reykjavíkur,
að hafna fyrir landssjóðs hönd hærra
boðinu i lóðina. Eg sé ekki hvaða ástæða er fyrir þingið, að setja manneskju þá, sem hér á hlut að máli, svo
hátt yfir Reykjavikurbæ, að bænum
eigi ekki að gefast kostur á sð fá lóðina fyrir hálfu hærra verð en hún á
að fá hana fyrir.
Eg segi þetta, en segi það þó raunar
í gamni, þvi að mér dettur ekki í hug,
að það geti komið fýrir.
Málið liggur nú svo ljóst fýrir, að
| eg skil ekki 1, að nokkrum geti bland-
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ast hugur um, hvernig hann eigi að
greiða atkvæði um það.
Reyndar sýndist það annars ljóst frá
upphafi, að Reykjavikurbær ætti, að öðru
jöfnu, að hafa forkaupsrétt fyrir einstökum mönnum. Hér er um höfuðstað
landsins að ræða, stóra félagsheild, sem
heill margra er bundin við, já, heill alls
landsins; eg gekk út frá þvf, að þetta
mundi nóg til þess, að frumv. þetta
yrði felt, og að h. deild léti sér nægja
með frumv. það, sem er á ferðinni i
háttv. efri deild. Fái það framgang,
getur þessi góða frú átt kost á að fá
lóðina keypta, ef bæjarstjórnin sér aö
það striðir ekki gegn hagsmunum bæjarfélagsins i heild sinni.
En svo kemur nú hitt, að boðið er
fyrir hönd Reykjavíkur hálfu meira í
lóðina en frumv. fer fram á, og það
ætti þó að minsta kosti að vera nóg
til þess, að lofa breytingartill. minni að
komast að.
Þá er að rainnast á það, sem háttv.
þm. V.-Sk. (Guðl. G.) sagði, að Reykjavikurkaupstaður gæti tekið vegarstæði
af lóðinni, ef hann þyrfti á að haida.
Háttv. þm. V. Sk. (Guðl. G.) má bezt
vita sjálfur af hverju hann segir þetta,
þar sem bann þó veit, að hann hefir
rangt fyrir sér. En af hverju kom
þessi hugsnn upp i huga h. þm. V.-Sk.
(Guðl. G.)? Af því að hann finnur þó
að minsta kosti ósjálfrátt til þess, að
hagur bæjarins eigi að ganga fyrir rétti
einstaklingsins, og þó álitur hann ekki
sjálfsagt, að lata Reykjavikurbæ ganga
fyrir einstökum manni með kaupin á
þessari umræddu lóð.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg vil þá
byija ræðu mína meö því að kvittera
háttv. þm. Rvik. (J. Jenss.) fyrir hin
mjög kurteisu orð, sera hann hafði um
mig i byrjun ræðu sinnar, og eg vil
láta hann vita, að mér stendur á sama,
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hvort þau koma frá honum, sem á að
vera einn af hinum æðstu embættismönnura landsins, eða frá 12—13 ára
gömlum skóladreng. (Jón Jensson: Og
báðir geta nú sagt satt). Og drengurinn þó engu siður.
H. þingm. Rvík. (J. Jenss.) sagði, að
ekki hefði verið ástæða fyrir bæjarstjórnina til að halda fund i málinu.
Jú, það hefði meira að segja verið full
ástæða fyrir bæjarstjórnina að skjóta
á aukafundi, ef málið hefði verið henni
áhugamál. Eg veit til að svo hefir hún
áður að fariö, þegar likt hefir staðið á;
svo fór hún að, þegar brunabótamálið
var á ferðinni.
Eg veit að h. þm. Rvík. (J. Jenss.)
er að visu bæjarfuiltrúi i Reykjavikurbæ, og að hann hefir iátið heyra sitt
álit á málinu. En hér situr lika f deildinni annar bæjarfulltrúi Reykjavíkur,
h. 1. þingm. Árn. (Tr. G.) og hans álit
hefir nú farið i alt aðra átt, og i þessu
máli held eg, að eg meti háttv. I. þm.
Árn. (Tr. G.) meira en h. þingm. Rvík.
(J. Jenss ), að honum alveg óiöstuðum,
þvi að bærinn ber meiri sýnilegar
menjar framkvænada h. 1. þingm. Árn.
(Tr. G.) en hins.
H. þm. Rvík. (J. Jenss.) skýrði frá
þvi, að bæjarbúar biðu alt að 2000 kr.
fyrir blett þann, sem hér er um aö
ræða; það er gleðilegt að beyra, þótt
það komi reyndar ekki þessu máli við;
en eg er viss um, að ef þessir menn
standa við boð sitt, sem eg efast ekki
um, þvi að eg ætla, að það muni vera
áreiðanlegit menn, þótt eg hafi ekki
séð nöfn þeirra, eg er viss um, segi
eg, að tilboðið muni verða látið ganga
gegn um hendur landshöfðingja til
stjórnarinnar, og að fuit tillit rauni
verða tekið til þess, þegar á að fara
að fastsetja veröið á blettinum.
Hér i deild er ekki venjan að selja
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eignir landsins, heldur að eins hitt, að
gefa söluheiraildina, og þvi er engin ástæða til að skifta sér af þessu tilboði
hér, sem auk þess kemur fyrst á 12.
stundu.
H. þingm. Rvik. (J. Jenss.) stendur á
þvi, að ekki sé hægt að expropriera
neitt af svæði þessu, þegar einu sinni
sé búið að selja það. Það er þó alt af
hægt að gefa út lög, sem heimili það,
og eg skil ekki i, að það sé óhægra
að expropriera þetta, en stórt stykki
vestur í Kvos.
Það er tómur reykur, sem h. þingm.
Rvik. (J. Jenss.) er að þyrla hér upp.
Áuk þess mun varla koma til þess, að
nokkuru sinni þurfl að expropriera
þar vegarstæði, sjórinn gengur svo
hátt upp i sjóroki á þessum stað, að
það er víst eiginlega alls eigi um það
að tala, að leggja þar nokkuru sinni
veg. Eg vildi 8jógangs vegna ógjarna
eiga hús til vetrar-ibúðar þar úti á
Batteriinu, en þeir um það, sem kaupa
vilja og byggja, það mæðir á þá en
eigi oss.
Það sem mér gengur til að taka í
málið eins eg gjöri, er það, að eg vil
láta alla njóta jafnréttis, og að eigi sé
traðkað af þinginu rétti einstaklingsins,
og þó að raargir Reykvikingar kunni
að vera sölu þessari mótfallnir, þá flnst
mér þingið ekkert tillit geta tekið til
þess.
Ef það hetði legið fyrir beiðni
frá bæiarstjórninni sjálfri, þá var sjálfsagt, að taka henni kurteislega, en eigi
ólátum þeim, sem vakin hafa verið.
Eg skai enda með því, að taka það
aftur fram, að tilboð það, sem h. þm.
Rvík. (Jón Jensson) gat um, verður að
ganga stjórnarveginn; háttv. deild
getur ekki tekið það til greina, það
kemur -of seint til þess.
Allra siðast skal eg svo lýsa því yfir,
að eg álít rétt að samþykkja frumv.
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eins og það liggur fyrir, en fella allar
breytingartillögurnar.
Sighvatur Árnason: Eg vil segja, að
þetta mál hefir vakið hér á þingi nokkuð svæsnar umræður og jafnvel frekar
en þinginu er sæmilegt.
En að því
sleptu, vil eg með fám orðum lýsa afstöðu minni í málinu.
Það er orðið Ijóst, að háttvirtum
Reykjavikurbúum er æði ant um mál
þetta, og að þeir láta þar mikið til sín
taka til mótspyrnu.
Það er vist lika kunnugt, og það
viðar en I Reykjavík einni, um ámæli
það, sem kjósendum mínum var gefið
á næstliðnu vori i einu blaði hér i
bænura (ísafold) fyrir það, að þeir hefðu
kosið mig inn á þing, mig, sem orðinn
væri bæði ellihrumur og heyrnarsljór
með meiru.
Nú má búast við þvi, að atkvæði
mitt verði lagt út á samá hátt, ef eg
skyldi greiða atkvæði með málinu, að
það væri gjört i barndómi, og því leyfi
eg mér að skýra frá því, að eg greiði
alls eigi atkvæði i þessu máli, svo það
veki ekki rangar ályktanir á ný gagnvart kjósendum minum, og fel háttv.
deild að dæma um það, hvort hún vill
taka ástæður minar gildar eða ekki.
Valtýr Guðmundsson: Háttv. þingm.
V.-Sk. (Guðl. Guðm.) tók það fram, að
breyt.till. mín væri óþörf, þvi að bærinn hefði rétt til að taka lögnámi vegarstæði af lóðinni, ef hann þyrfti. —
í siðari ræðu sinni virtist háttv. þm.
V.-Sk. (Guðl. G.) þó ekki standa jafn
fast á þessu. (Guðlaugur Guðmundsson:
Það er ekki rétt). Að minsta kosti kom
það fram í ræðu háttv. þm. Rvík. (J.
Jenss.), sem að likindum kann lög alveg eins vel og h. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.), að bærinn mundi ekki hafa rétt
þennan, og þá er full þörf á, að breytingartill. sé samþykt.
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En þótt nú bærínn hefði rétt á að
taka lögnámi vegarstæði fram með sjónum, þá getur vel verið, að þar verði
þá búið að gjöra þau mannvirki, að
expropriationin verði atar dýr fyrir
bæinn.
Það getur vel verið, að þar verði um
það að ræða að kaupa mannvirki, sem
væru mjög litils virði fyrir bæinn, þótt
þau væru mikils virði i sjálfu sér.
Þá tók h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) það
fram, að engin trygging væri í þessari breyt.till., þvi að á þessum stað
stæði svo á, að sjór gengi yfir allan
hólinn. Et að þetta er svo, þá er það
sýnilegt, að ef bærinn þarf á vegarstæði að halda, þá mun þurfa að expropriera allan hólinn.
(Guðlaugur
Guðmundsson: Nei). Eg segi jú, og
það hlýtur þó að verða æði-dýrt.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) ætlast annars másþe til, að vegurinn sé lagður
þar, sem sjór gengur yfir hann með
köflum.
Það er þó liklega ekki ætlast til að
vaða sjóinn út að bryggjunni. Og
þvrfti bærínn að halda á lóðinni siðar,
þá yrði sýnilega dýrara fyrir hann að
fá haua exproprieraða. Það er nú vfst
nokkuð orðum aukið, að sjór gangi yfir
Batteriið; eg hefi þó nokkurum sinnum
komið á þennan stað — vitanlega ekki
í versta veðri eða sjávargangi, og er
þvi nokkuð kunnugur.
Mér þykir vikja undarlega við, ef
löggjafarvaldið ætlar nú að fara að
taka einn einstakling fram yfir heilt
bæjarfélag, og það sjálfan höfuðstað
landsins, það gæti hvergi viðgengist
annarsstaðar, og mundi þykja óheyrt í
hverju einasta landi. Nú liggur fyrir
tilboð hér í bænum, þar sem tuttugu
borgarar bæjarins bjóðast til að kaupa
þennan blett og láta bæinn siðan hafa
forkaupsrétt að honum, og þeir bjóða
helmingi hærra verð en þessi eina kona.
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Það skyldi stórlega furða mig, ef það
samt yrði ofan á, að selja þessari einu
konu, og það mun vekja furðu hjá
fleirum en mér.
Mínar breyt.till. eru svo hógværar,
að mér er óskiljanlegt að kaupandi
geti haft nokkuð á móti þeim; getur
hann ekki bygt skrauthýsi uppiáhólnum, þó að skilin sé eftir svolítil ræma
fyrir neðan?
H. þingm. V. Sk. (Guðl. G.) sagði, að
það væri réttast að svara svo þessum
ólátum bæjarmanna, að samþykkja
frumv. þegjandi. Mér þykir þetta kynlegt; eg hélt að við ættum sjálfir að
ráða atkvæðum okkar, en ekki að láta
stjórnast af þeim spenningi, sem er
risin úf af þessú, eða fara að refsa
mönnum fyrir, hvernig menn hegða sér
úti i frá, eg hélt satt að segja að þingið
væri hafið yfir slfkt.
Eg er lfka viss
um, að h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) lætur
slíkt aldrei ráða atkvæði slnu.
Hann
hefir sagt þetta í ógáti.
Eg er ekki með neinar æsingar; það
eina sem breyt.till. mfnar fara fram á,
er að höfuðstaðurinn hafi forkaupsrétt
að lóðinni, og að hag bæjarins og alls
landsins sé þannig borgið. Þar að auki
eru nú boðnar 2000 kr., er þá meiningin að vera slfkur ráðsmaður fyrir
landsins fé, að selja öðrum blettinn
fyrir minna verð?
Að vfsu stendur 1
frumv. fyrir minst 850 kr., eg fer þó
fram á fyrir minst 1000 kr., eða á alveg að fela þetta stjórninni á vald?
Hæstv. landsh. hefir talað í málinu og
sýnt sig heldur hlyntan því, og háttv.
þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) hefir sagt, að
hálfgerðir samningar væru komnir á.
Svo er eitt enn.
Ef nú bæjarstjórnin
hefði í huga að bjóða meira seinna,
þá get eg ómögulega séð, að stjórnin
megi samkvæmt frumv. selja nokkurum
öðrum lóðina, en einmitt þessari konu.
Eg efast lika um, að þó að kæmi fram
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boð um bærra verð en kaupandi vill
ganga að, að stjórnin tæki petta þá til
greina, synjaði kaupum og legði nýtt
frumv. fyrir þingið.
Eg hefi stundum
þótst beyra, að þingið hefði ekki svo
mikið traust á stjórninni i öðrum efnum, en það getur verið að það hafi
það í þessu efni.
En eg verð að taka það fram einu
sinni enn, og leggja aðal-áherzluna á
það, að mér er óskiljaniegt, ef þingið
ætlar að fara að taka einstakling íram
yfir hag heils bæjarfélags eða alls landsins. Það mundi hvergi koma fyrir, og
er þá eins dæmi, ef það skeður á alþingi íslendinga.
Skúli Thoroddsen: Eg verð algerlega
að mótmæla þvf, að einstaklingur sé
hér tekinn fram yfir; það liggur ekki
fyrir neitt tilboð frá bæjarstjórninni,
og hefir þó verið nægur tími til þess,
það hafa verið 3 umræður um málið í
efri deild, og 2 í neðri deild og þetta
sú 3., og ef bæjarstjórnin hefði álitið
sér nauðsynlegt að fá þetta stykki, þá
hefði hún getað haldið fund; en hún
hefir látið sem sér væri þetta óviðkomandi.
Auk þess lit eg svo á, að ekki sé
búið að bola bænum alveg frá kaupunum; vegurinn er sá: þegar þingið er
búið að ljúka við málið, getur bæjarstjórnin, ef hún nú eftir á sér, að það
er gott fyrir bæinn að fá lóð þessa,
skrifað stjórninni jafnframt frumv. og
lýsti fyrir henni, hvernig hún líti á
þetta mál. Hitt var að vísu heppilegra,
að hún hefði gert það í tíma, en þetta
er þá ekki útilokað, og það er ráð,
sem oft hefir verið notað, þótt eg játi,
að sá vegur sé að vísu fremur óvíðfeldinn.
Eg er lfka viss um að stjórnin synjar lögunum, ef skýr rök koma fram
frá hæstv. landsh. og bæjarmönnum
móti sölunni. —
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Verðið er heldur ekki fast ákveðið;
það er að eins sagt, að megi selja fyrir
minst 850 kr., og þá er sjálfsagt, ef
að stjórninni er kunnugt um, að aðrir
bjóða 2 þúsund eða jafnvel 4 þúsund,
að hún alls ekki getur gengið að lægra
boði hjá hinum lögheimilaða kaupanda.
Annars álít eg heppilegast að fá skýra
yfirlýsingu frá hæstv. landsh. þessu viðvíkjandi.
Nú liggur fyrir tilboð utan frumv.
frá einstökum mönnum um kaup á
þessari sömu lóð, en þingdeildin getur
auðvitað því miður ekki tekið það til
greina, og úr þessu er ekki hægt að
koma neinni breyt.till. að um það. —
En sem sagt, fengist yfirlýsing frá
hæstv. landshöfðingja um aðal-atriðið,
að stjórnin sleppi lóðinni ekki fyrir
minna verð en fengist getur hjá öðrum,
þá er landssjóði borgið.
Aftur á móti finst mér hæfilegt tillit
tekið til Reykjavikur, ef við sámþykkjum breyt.till. h. þm. Vestm. og h. þm.
V. Sk., um að áskilja bænum vegarstæði með fram sjónum. Við gerðum
þetta raunar óbeðið, en af því það má
sjá það i hendi sinni, að það yrði mjög
dýrt fyrir bæinn að expropriera, ef
mannvirki kæmi þarna með tímantfm,
þá er bezt að slá þenuan varnagla.
Kaupandi getur ekki haft neitt á móti
því. Að fara að aöhyllast breyt.till. h.
þm. Rvk. get eg ekki felt mig við; það
liggur engin beiðni tyrir, og það mætti
með sama rétti áskilja Jóni, Arna eða
Bjarna forkaupsrétt; úr því bæjarstjórnin hefir ekki farið fram á þetta, er
ekki hægt að heimila henni það; hún
verður þá að sætta sig við hundsbitið
eða eins og danskurinn segir: »tage
Skade for Hjemgæld*. Og bæjarmenn
hafa ekki farið þá réttu leið, þeir áttu
að fara til sinnar bæjarstjórnar, svo
þeir eiga nú þá sök við hana en ekki
við þingið, ef Jögin verða samþykt.
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Landshöfðingi: í tilefni af áskorun hefir I lóðina, gert fyrir hönd bæjarh. þm. Isf. skal eg lýsa yfir þvi, að félagsins; það er helmingi hærra en til
eg tel sjálfsagt, að stjóruin muni ekki er tekið í frumv.
nota heimildina til að selja lóðina fyrir
Háttv. þm. V.-Sk. kannaðist við, að
850 kr., ef hærra boð kemur í lóðina það væri rétt að láta alla hafa jafnfrá einhverjum öðrum, og þá alls ekki rétti, en hvernig í dauðanum getur
selja hana, nema því að eins að frú hann þá mælt með þessu frumv., sem
Vfdalin bjóði jafn mikið.
útilokar þann, sem næst ætti að standa.
Jón Jensson: Gg hefi nú litlu við að (Jón Jónsson, þm. Eyf.: Bærinn hefir
bæta við það sem háttv. þm. Vestm. ekki notað rétt sinn!). Hann hefir áðsagði; honum mæltist vel raóti málinu ur gert það, þar aem frv. var, sem nú
og eg yona að h. þm. athugi það ró- er i Ed., og farið fram á að fá kaup á
lega, sem hann sagði. Þm. ísf. sagði, lóðura í norðanverðu Arnarhólstúni, svo
að hér væri ekki verið að taka ein- hann hafði enga ástæðu til að gruna,
stakling fram yfir fjöldann, en þetta er að þingið færi að taka þennan blett
ekki rétt; i þvi skjali, sem hér liggur undan. Mér virðist því nauðsynlegt,
fyrir, bjóðast menn til að kaupa lóðina að hin h. þingd. taki mina breyt.till.
fyrir hönd Beykjavikur.
Svo sagði til greina, svo að bærinn fái forkaupshann að bæjarstjórnin hefði ekki látið rétt að lóðinni. Eg get ekki séð, hvað
í ljósi neinn vilja sinn, en eg tók fram getur verið þessu til fyrirstöðu.
áðan, að það var engin þörf á þvi;
Hér er nú komið fram sérstakt skjal
bæjarstjórnin hefir ekki þótst hafa á- og það sannar, að verðið í frumv. er
stæðu til að lýsa neinu yfir við þingið; sett alt of lágt, og það er þó ekki i
það á að gefa hennitima til að athuga samræmi við aðra stefuu þingsins, að
málið vei og rólega, og hér er að eins sjá ekki betur en svo um hag landsfarið fram á að útiloka ekki bæjar- sjóðs.
stjórnina. Eg veit að margir bæjarÞm. V.-Sk. sagði, að bærinn þyrfti
fulltrúar hafa hug á að fá þennan
ekki annað en að fá lög til að mega
blett handa bænum, en málið er ekki expropriera þessa lóð, en því ekki
útkljáð i bæjarstjórninni, og þingið á nota það, sem er langtum einfaldara,
þá ekki að fara að gera sig að yfirað gefa nú heimild til þess að til exbæjarstjórn með þvi að gripa fram propriationar þurfi eigi að koma síðar;
fyrir hendurnar á henni. Bæjarmenn
það er þó miklu umstangsmeira og dýreru nú á þvi, að bærínn sjálfur
ara að expropriera.
eigi að fá þessa lóð, og það er ástæða,
Það sem eg álit réttast að gert sé i
sem er mikils virði, og einmitt þess
þessu
máli, og eg skýt þvi til h. forseta,
vegna töluverðar likur til að bæjarer
að
taka málið út af dagskrá og lofa
stjórnin vilji ná kaupum á lóðinni.
því
að
hvfla sig, sérstaklega til þess að
Eins og háttv. þm. Vestm. tók fram,
hægt
sé
að laga upphæðina. Eg vildi
er það eins dæmi þetta. Frumv. heimilar ekki að selja nema þessarí einu koma með breyt.till. um að selja lóðina
konu, og bæjarstjórnin getur því ekki fyrir minst 2 þús. kr.
ATKV.GR.: Breyt.till. á þgskj. 558
fengið lóðina keypta, eins og frv. nú
feld
með 16 : 6 atkv., að viðhöfðu
er stílað, nema með nýjum lögum, og
þó er einmitt hæsta boðið, sem komið nafnakalli, og sögðu
Alþ.tið. B. 1899.

61 (4. okt).
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jd:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Jens Pálsson,
Kl. Jónsson,
Jón Jensson,
Eiríkur Gíslason,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Guðj. Guðlaugsson,
Valtýr Guðmundss., Guðl. Guðmundss.,
Þórður Guðmundss. Halldór Danielss.,
J. Jónss. þm. Eyf.,
Jón Þórarinsson,
Olafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Thóroddsen,
Þorl. Guðmundss.
Sighvatnr Árnason ogTryggvi Gunnarsson greiddu eigi atkv. og voru taldir i meiri hluta.
Breyt.till. á þgskj. 542: >ofan að sjó«
feld með 11 : 6 atkv.
Breyt.till. á þgskj. 542: «Fyrir minst
-------mati< feld með 18 : 4 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
wei:
Björn Sigfússon, Einar Jónsson,
Jón Jensson,
Klemens Jónsson,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Eiríkur Gíslason,
Valtýr Guðmundss., Guðjón Guðlaugss.,
Guðl. Guðmundsson,
Halldór Danielsson,
Jens Pálsson,
Jón Jónss., 2. þm. Eyf.
Jón ÞórarinBson,
Olafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
Sighvatur Árnason og Tryggvi Gunnarsson greiddu eigi atkv. og voru taldir i meiri hluta.
Orðin á breyt.till. á þgskj. 542 »að
minsta kosti 1000 kr.« feld með 15 :
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7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Jens Pálsson,
Kl. Jónsson,
Jón Jensson,
Eiríkur Gislason,
J. Jónss.þm. A.-Sk., Guðj. Guðlaugsson,
Skúli Thoroddsen, Guðl. Guðmundss.,
Valtýr Guðmundss., Halldór Daníelsson,
Þórður Thoroddsen. J. Jónss. þm. Eyf.,
Jón Þórarinsson,
01. Briem,
Pétur Jónsson,
Sig. Gunnarss.,
Þórður Guðmundss.,
Þorl. Guðmundss.
Sighvatur Árnason og Tryggvi Gunnarsson greiddu eigi atkv. og voru taldir í meiri hluta.
Brt. á þskj. 555 sþ. með 12 : 8 atkv.
Siðasta breyt.till. á þgskj. 542, þannig breytt, feld með 13 : 9 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Halldór Danielss., Klemens Jónsson,
Jens Pálsson,
Eiríkur Gislason,
Jón Jensson,
Guðjón Guðlaugss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Guðl. Guðmundss.,
Ólafur Briem,
J. Jónss., þm. Eyf.,
Skúli Thoroddsen, Jón Þórarinsson,
Valtýr Guðmundss., Pétur Jónsson,
Þórður Thoroddsen. Sigurður Gunnarss.,
Þórður Guðmundss,
Þorl. Guðmundsson.
Sighvatur Árnason og Tryggvi Gunnarsson greiddu eigi atkv. og voru'taldir í meiri hluta.
Frumv. i heild sinni samþ. með 17 :
5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd‘.
nei:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Kl. Jónsson,
Jens Pálsson,
Eirikur Gislason, Jón Jensson,
Guðj. Guðlaugsson, J. Jónss. þm. A.-Sk.
Guðl. Guðmundsson, Valtýr Guðmundss.
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já:
Halldór Danielsson,
J. Jónss. þra. Eyf.,
Jón Þórarinsson,
Ól. Briem,
Pétur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Tr. Gunnarsson,
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
Sighvatur Árnason greiddi eigi atkv.
og var talinn i meiri hluta.
Frv. verður síðan afgreitt til landsh.
sem lög frá alþingi.

Stofnnn landsspítala.
FRUMVARP til laga um stofnun landsspitala i Reykjavik (C. 384); 1. umr.,
14. ágúst.
Þórður Ihoroddsen: Eg ætlaað vona,
að hin h. þingd. taki vel við þessu frv.,
sérstaklega vegna þess, að það hefir
fengið mikla búningsbót frá því það
fyrst kom fyrir Ed. Eg vil helzt að
nefnd sé kosin í málið, en vil þó ekki
stinga upp á henni strax, til þess að
þeir, sem vilja, geti tekið til máls.
Jón Jensson: Eg vona að deildin
taki þessu máli vel, og skal leyfa mér
að rainna á það, að þegar þetta mál
kom fyrst fyrir í Ed., var farið fram á
50,000 kr. til að byggja spitala og 10,000
kr. til að kaupa áhöld, og þetta var að
áliti þeirra manna, er bezt skyn bera
á þetta mál, álitið hið allra minstasem
hugsanlegt væri að kæmi að notum.
Þegar bæjarstjórnin frétti þetta, og það
með, að menn væru fremur ófúsir á að
leggja þetta fé til þessa fyrirtækis, og
að Reykjavík væri legið á hálsi fyrir
það, að vilja ekki taka þátt i íyrirtæk-
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inu, þá tók bæjarstjórnin sig til, oglofaði að leggja 10,000 kr. í fyrirtækið,
auk þess sem til væri lagður af bæjarfélagsins hálfu spitali sá, sem nú er hér.
Þetta fanst mér myndarlega gjört af
bæjarstjórninni, þegar litið er á það, i
hve mörg horn bæjarsjóður hefir að
líta, og hversu skuldugur hann er. En
þegar Ed. fær þetta tilboð bæjarstjórnarinnar, þá færir hún tillag landssjóðs
niður i 40,000 kr. Við þessu hafði bæjarstjórnin ekki búist, þvi hún bafði
haldið, að fénu, sem bærinn legði til,
yrði varið til þess að gera spitalann
dálitið stærri og fullkomnari, en hún
skiftir sér auðvitað ekki af þessu og
loíar þinginu að hafa það eins og því
sýnist, þvi þetta er landsmál.
Eg tek það að eins íram, að auk þess
sem spitali fyrir alt landið er beztsettur hér i Reykjavik, vegna þess að hér
eru og verða ávalt beztu læknakraftar
landsins, þá er landsspitali skilyrði fyrir
þvi, að læknaskóli geti þrifist hér, en án
læknaskóla getum vér ekki verið vegna
læknaþarfarinnar, sem aldrei mundi
verða fullnægt, ef læknar ættu að fá
mentun sína utanlands.
Jón Jónsson, þm. A. Sk.: Eg heldað
þeir, sem vilja þessu. máli vel, ættu að
greiða atkvæði móti þvi að það sé sett í
nefnd, þvi þingtiminn er orðinn naumur, og skilyrðið fyrir þvi, að það gangi
i gegn á þessu þingi, er, að það komist
fljótt og lítið breytt í gegn um þessa
deild.
Jón Jensson: Eg get ekki séð, að
það sé tilvinnandi vegna landssjóðs að
draga mál þetta enn til næsta þings.
Það yrði að eins örstuttur frestur á
nauðsynleguut útgjöldum, sem gæti leitt
til þess, að landið verði fé, sem leggja
mætti nú til spitala, til einhvers annars ónauðsynlegra, og ætti svo enn óhægra með að bæta úr þessari þörf
61*
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síðar. Eg álit rétt aö setja nefnd í málið til að ihuga það sem vandlegast og
sting þvi upp á að 5 manna nefnd sé
sett i málið.
Kosnir vorn i nefndina:
Þórður Thoroddsen með 17 atkv.
Jón Jensson með 14 atkv.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk. með 7 atkv.
Ólafur Briem með 7 atkv.
Sigurður Gunnarsson með 7 atkv.
Fyrstu umr. frestað.
Framh. 1. umr. (C. 384, 424), 16.
ágúst.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen):
Nefndin, sera kosin var til að íhuga
þetta mál, hefir komist að þeirri
niðurstöðu, að málið væri nauðsynjamál.
Hún áleit það nauðsynjamál bæði vegna
læknaskólans og vegna landsmanna
sjálfra. Góður spitali leiðir til góðrar
læknakenslu, og keraur landinu til góða
á þann hátt, að nemendurnir verði færari læknar, og sjúklingar út um land
hafa þar af leiðandi meiri líkur til að
verða græddir. Þegar þetta mál hefir
verið rætt, hefir oft verið minst á það,
að sýslurnar i kring ættu að leggja fé
til líka, og á þinginu 1897 var samin
þingsályktun um að rannsaka, hve mikið fengist úr þessum héruðum. Svarið
frá öllum sýslunum var, að þær sökum
fátæktar treystu sér ekki til að leggja
neitt fram. Að eins Rangárvallasýsla
lofaði 1000 kr., hinar allar höfðu ekki
ráð á því. Nú hefir Reykjavík lagt til
mjög ríflegan styrk, og nefndin sá ekki
ástæðu til að leggja mjög mikið kapp
á það, að sýslumar legðu fram fé, og
nefndinni fanst ekki heldur ástæða til
að niðast á Rangárvallasýslu, þó hún
hefði lofað þessum 1000 kr., með því
að þetta er svo lftil fjárupphæð.
Menn bafa borið þennan spitala sam
an víð spitala, sem reistir hafa veriðút um iand. Þetta er ekki rétt, þvi
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hér alt öðru máli að gegna. Þessi spitali er nauðsynlegur, ef nokkurt lag á
að verða á Iæknakenslunni, og Iandið
er skyldugt til að borga spitalann alveg eins og kenslu, áhöld og annað,
sem þarf til þess að hægt sé að nema
þessa visindagrein. Þar að auki eiga
að vera 15 sjúkrarúm ókeypis, sem
skiftast jafnt á milli allra parta landsins. Allir partar landsins njóta þannig góðs af þessum spitala, svo það er
ekki rétt að einn leggi meira til hans
en annar. Þá má ef til vill segja, að
þær sýslur, sem eru næstar spítalanum,
komi til með að eiga hægast með að
nota hann. Þetta getur verið, eg skal
ekki neita þvi, en það er engin reynsla
fyrir þessu, og eg ímynda mér, aðþeir
partar landsins, sem fjær eru, komi til
að nota sinn part, samgöngurnar eru
svo góðar nú, að það er ekki ókleift
að koma sjúklingum hingað. Þar að
auki verður þessum fríplássum auðvitað haldið auðum, svo ekki þurfi að neita
sjúklingi, sem á að fá fripláss, um inntöku. Það fá ekki nema 3 sjúklingar
i Suðuramtinu fripláss, þótt sjúkrarúm
Norðuramtsins standi auð. Þannig kemst
ekkert misrétti að, og allir partar landsins hafa jafngott af spitalanum.
Það hefir komið fram breyt.till. um
það, að landssjóður legði 50,000 kr. I
stað 40,000 kr., og er hún að áliti allra,
sem vit hafa á málinu, i alla staði góð.
Hún er komin fram af þvi, að flutningsmaður hennar áleit óvíst, hvort hægt
væri að byggja svo stóran spitalafyrir
þá upphæð, sem til er tekin 1 frumv.
Það er nefnilega tiltölulega dýrara að
byggja litinn spitala en stóran, eða
réttara sagt, spftala með fáum sjúkrarúmum en mörgum, því spítalinn þarf
hér um bil jafndýran útbúnað, hvort
sem sjúkrarúmin eru nokkru fleiri eða
færri. Líkhús og útihús spitalans verða
jafnstór, hvort sem hann kostar alls
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50,000 kr. eða 60,000 kr., og sést á þvi,
að landið fær tiltölulega laisgtum fleiri
sjúkrarúm fyrir seinni 10 þúsundin en
hin fyrri.
Eg fer ekki út i einstakar gr. frumv.
að þessu sinni, en hefi talað um málið
frá almennu sjónarmiði til undirbúnings
undir 2. umr.
Pétur Jónsson: Það, sem eg ætlaði
að segja, kemur ef til vill ekki málinu
við, eins og það nú liggur fyrir, en það
sem eg hnaut um i ræðu h. framsögum.
(Þ. Th.) var það, að spitalinn kæmi
jafnt við öllu landinu. Eg hefi einna
mest haldið þvi fram, að hver landsfjórðungur hefði sinn spftala eða kostaði hann að mestu. Spítali hér i Reykjavik hlýtur að hafa alveg samskonar
þýðingu fyrir Suðuramtið, eins og hinir
spitalarnir hafa fyrir sina landsfjórðunga. En það sem Reykjavikur spltali
hefir umfram hina, það er vegna landsins alls, og eiginlega sér i lagi læknaskólans. Og eg er alls ekki raótfallinn
þvi, að Reykjavíkurspitali sé sæmilega
úr garði gerður; þess vegna get eg
verið með breyt.till. um að hækka tillag landssjóðs vegna læknaskólans.
Raunar trúi eg ekki, að ómögulegt sé
að byggja spitala með svo mörgum
sjúkrarúmum sem farið er frara á í
ftumv., þvi spitalinn á Akureyri, sera
hefir 14 sjúkrarúm, kostaði um 25 þús.
kr., og þegar ódýrara er fyrir hvert
sjúkrarúm að byggja stóran spitala en
litinn, eins og framsögum. lagði áherzlu
á, ætti að mega fá spitala, eins og þann
sem frumv. ræðir um, fyrir 50þús. kr.
Við þær 50 þús. kr. bætist tillag frá
Reykjavik, 10,000 kr., auk spitalans,
sem mun gera c. 10,000 kr. Þetta nemur alls 70 þús. kr. Nú þegar sjúkrarúm á Akureyrarspitala kostar tæplega
2000 kr., ætti þessi spítali að geta haft
35 sjúkrarúm. Það er þvf í von um
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fjölgun sjúkrarúmanna að eg greiði atkvæði með viðbótinni, og við 2. umr.
hefi eg i hyggju að koma með breyt.
því viðvikjandi.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 17 shlj. atkv.
Ö n n u r umr. (C. 384, 424, 433), 18.
ágúst.
ATKVGR.: Breyt.till. á þskj. 433 við
1. gr., feld með 14:4 atkv.
1. gr., óbreytt, samþ. með 18 samhlj.
atkv.
2. gr. saraþ. með 18 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
6. gr. samþ. raeð 18 shlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Málinu visað til 3. umr. með 17 shlj.
atkv.
Þriðja umr. (C. 384, 508), 7. ágúst.
Valtýr Guðmundsson: Það er með
þetta mál eins og sum önnur, að það
er ekki nægilegur timi til að ihuga það,
og eg skal játa að eg við fyrri umræðu
málsins, hafði ekki tima til að átta mig
á þvi. Hér er um mikið mál að ræða,
og eftir að eg fór að athuga það, hefi
eg á þessu siðasta stigi séð ástæðu til
að koma fram með breyt.till., sem eg
held að geti bætt frv. dálítið. Hér er
um það að ræða, að stofna landsspitala,
og 1 nefndaráliti Ed. hefir það komið
fram, að það væri nauðsynlegt vegna
læknaskólans.
Eg fyrir mitt leyti er
nú á þeirri skoðun, að læknaskólinn
eigi alveg að leggjast niður, og læknarnir að fá mentun sfna utanlands. Eg
er ekkert hræddur um, að það yrði
ekki nóg aðsókn að læknaembættunum
hér samt sem áður.
En þegar um
landsspitaia er að ræða, þá finst mér
hér of litið gert frá héraðsins hálfu, þvl
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landsspitalinn er þó ekki eingöngu
stofnaður vegna iæknaskólans, heldur
jafnframt vegna landsfjórðungsins og
bæjarins. Eg vil aðallega miða þessa
stofnun við héruðin f þessum fjórðungi
og bæinn, því f öðrum hlutum landsins
hafa menn sjálfir reist sér spitala. Héruðin hér hafa vel ráð á því, og þörfin
er mikil.
Eftir þvi sem béraðslæknir Guðraundur Björnsson hefir áætlað, þrrf hér
60—70 sjúkrarúm til að fullnægja héruðunum hér, en í frumvarpinu er ekki
gerð áætlun um meira en 24 rúm. Þegar litið er á það, hvað aðrir landsfjórðungar bafa gert, til þess að koma sér
upp spitölum, og það að miklu leyti
af eigin efnum, þá finst mér að Reykjavik og Suðuramtið ættu ekki að standa
á baki þeim i þeirri grein. Eftir frv.
mundi spitalinn ekki einu sinni nægja
fyrir Reykjavik og nærliggjandi héruð
hvað þá heldur fyrir alt landið. Nú
hefir að visu Reykjavfk lofað að leggja
til 10,000 kr., en þar á móti hafa nærliggjandi héruð ekki lofað að leggja
neitt fram. Þegar nú þess er gætt, að
Noiður- og Austuramtið hefir bygt spítala fyrir 25,000 kr. á Akureyri, og þar
eru 14— 20 sjúkrarúm, þá virðist ekki
ofætlun fyrir Suðuramtið og Reykjavik
að koma sér upp spftala af eigin ramJeik, ekki sizt ef búast mætti við þó
nokkuð stórum landssjóðsstyrk, sem eflaust fengist. í öðrum héruðum landsins hefir verið svo vel tekið undir
slík fyrirtæki, að þau hafa lagt fram
meiri upphæð, i samanburði við fólksfjöldann, en Reykjavik. Það er ekki
ofvaxið fyrir Reykjavík og Suðuramtið að byggja sér spftala með 24 sjúkrarúmum,sem mundikosta kannske 30 — 35
þús.kr. úr því Akureyri hefir getað bygt
sérspítala með 14— 20 sjúkrarúmum, fyrir 25,000 kr., það er að segja, ef hann
væri bygður með sömu hagsýni, því
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þá þyrfti ekki þessa upphæð, sem hér
er farið fram á. Það erauðvitað sagt,
að þessi spitali eigi að vera fyrir alt
landið, en eg efast um að ástæðurnar,
sem bornar eru fyrir þvf, séu á rökum bygðar. Það er mikið satt, að nú
sem stendur eru hér ungir læknar, sem
fylgja með timanum, en það er að eins
tilviljun. Við getum gengið út frá því
sem vissu, að þar sem um svo góð
embætti er að ræða, eins og læknaembættin hér, þá sitja læknarnir í þeim
til ellidaga, en hvað geta þeir þá ekki
verið orðnir á eftir sinum tfma? En
svo koma aðrir i þeirra stað, og þá
eru mest lfkindi til að það yrðu einmitt eldri læknar, sera hefðu getið sér
orðstfr, en væru farnir að dragast aftur úr. Þeir gætu hafa verið góðir á
vissu skeiði, en verið orðnir úreltir, er
þeir fengju þessi góðu embætti. Það
er auðvitað, að með aldrinura hafa þeir
fengið reynslu, en eg sé ekki að það
sé mikil trygging fyrir þvf, að hér séu
altaf bestu læknarnir.
Að þvi er snertir notkun spftalans
hér, þá er flutningur úr fjærliggjandi
héruðum mjög erfiður og kostnaðarsamur, enda þótt skipaferðir séu nú
orðnar fremur góðar og haganlegar, og
mundi verða sumum algjörlega ofvaxinn, og af því leiddi, að sjúklingar
mundu heldur sækja að þeim spitalanum, sem næstur er. Að öðru leyti er
engin vissa fyrir þvi, að þessi spítali
yrði svo vel sóttur.
Það hefir t. d.
sýnt sig, að Akureyrarspftali hefir verið miklu betur sóttur en þessi spítali,
sem hér er. Lfti maður á hvaða princip er ofan á i öðrum löndum, t. d.
Danmörku, þar sem allar samgöngur
eru miklu greiðari en hér, þá hefir
niðurstaðan orðið sú, að ekki væri holt
að concentrera alt á einn stað, t. d.
Kaupmannahöfn, heldur að fjölga sveitaspitölum víð8vegar í ríkinu. Reyndar
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eru auðvitað beztu spítalarnir í Kaupmannaböfn, sökum þess, að bún er
stór bær og höfuðstaður landsins.
Hér er farið fram á, að allur árlegur kostnaður skuli greiðast úr iandssjóði, en Reykjavíkurbær ekki neitt, og
því er svo haganlega komið fyrir í 6.
grein frv., að ómögulegt er að sjá, hver
hinn árlegi kostnaður muni verða.
í 4. gr. eru taldir starfsmenn spitalans, og ef gjört er ráð fyrir, að fæði
kosti um 300 kr., sem er mjög ódýrt,
þá verða laun ráðskonu og yfirhjúkrunarkonu 700 kr. fyrir hvora, svo að
laun starfsmanna koma til að nema
nálægt 4000 kr.
Eftir 2. gr. frv. á Reykjavík að hafa
3 ókeypis sjúkrarúm og sömuleiðis
hvert amtanna, og verða það 15 rúm
samtals. Hafa nú h. þm. gert sér
ljóst, hvað þetta kostar?
Eftir áliti héraðslæknisins á hvert
sjúkrarúm að kosta 2 kr. á dag, og
verða það þá 10,950 kr. á ári. Eg hygg
því að árlegur kostnaður geti ekki orðið minni en 15,000 kr., en sé alt verkafólk með talið, sem að sjálfsögðu þarf
að vera fleira en hér er nefnt, þá mun
hann ekki verða minni en 15—20 þús.
kr. (Jón Jónsson, þm. Eyf.: Og það er
of lágt.) Eg held þvi að menn verði
að bugsa sig vel um, áður en menn
samþykkja þessa fjárveitingu.
Eg álit rétt að Reykjavíkog kringliggjandi héruð komi upp sérstökum
spftala, eins og hin ömtin. Þó eg sé
alls ekki sannfærður um, að þessi spitali yrði svo vel sóttur, þar sem reynslan hefir sýnt, að t. d. Akureyrarspitalinn er miklu betur sóttur en sá spitali, sem nú er hér, þá hefi eg þó ekki
viljað fara lengra en svo, að Reykjavik og Suðuramtið skyldi hafa 3 ókeypis sjúkrarúm, og gjöra ráð fyrir, að
öll hin yrðu notuð. Ef annars nokkur
ðkeypis sjúkrarúm eiga að vera, þá
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væri kannske réttast, að á hverjum
spitala væru 3 ókeypis sjúkrarúm fyrir hvert amt eða hvern fjórðung. Min
brtill. gengur í þá átt, að fella burtu
þessi ókeypis sjúkrarúm, en eg gat
ekki komist lengra að þessu sinni, því
að i þessu frv. gat ekki átt við að
fara aö gera ráð fyrir 3 ókeypis rúmum við hina spitalana. En þegar eg
lit á frumvarpið, eins og það liggur
fyrir, þá get eg ekki verið með þvi,
þvi hér er landssjóði lögð talsverð
byrði á herðar, og eg álit að Suðuramtið hafi nógar ástæður til að kosta
einhverju til, í samanburði við það,
hvað hin ömtin hafa gjört.
Framsögumaður (Þórður Ihoroddsen):
Eg verð að lýsa þvi yfirfyrir nefndarinnar hönd, að hún getur ekki fallist
á brtill. h. þm. Vestm. (V. G.) og er
það af þeim ástæðum, sem áður hafa
verið teknar fram, og sérstaklega af
því, að þessi brtill. fer fram á óréttlæti og ójafnræði railli hinna einstöku
héraða landsins. Brtill. þessi fer fram
á það, að veita einungis Reykjavík og
Suðuramtinu 3 ókeypis sjúkrarúm á
spitalanum, en ekki hinum ömtunum.
En hvaða réttlæti er það, að gefa Suðuramtinu þetta en ekki hinum ömtunum? (Valtýr Guðmundsson: það má
veita þeim það á hinum spitölunum)
Slík till. liggur ekki fyrir og hefir ekki
komið fram. Að veita þvi Suðuramtinu þetta einu, væri því eins og að
stinga upp I það bita, eða veita því
hallærislán, og getur því ekki komið
til greina að taka þessa brtill. inn i
frumvarpið. Eg hefði getað skilið till.
ef h. flutningsm. hefði viljað fella burtu
öll ókeypis sjúkrarúm, en þetta er svo
óréttlátt, svo ekkl getur komið til mála
að samþykkja það.
H. flutningsm (V. G.) byrjaði ræðu
sina á þvi, sem var fjarska skritið,
þar sem hann vill leggja niður lækna-
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skólann, og taidi hann vist, að hægt
mundi að fá lækna frá Kaupmannahöfn. Eg verð að skoða þetta sem
loftkastala, þar sem h. þra. hefir ekki
gert grein fyrir hvernig slíkt er mögulegt. Það hefir verið tekið fram hér
á þinginu, að það fyrirkomulag mundi
bæði of dýrt og óhagkvæmt. Læknisfræðisnemendur við Hafnarháskóla eyða
þar 8—10 árum til náms og þurfa
miklu til að kosta, og þegar þeir hafa
lokið prófi, láta þeir ekki bjóða sér
þau eymdarboð, sem læknum eru boðin hér. Setjum nú að 42 læknar verði
hér á landi, jafnvel þó þeir verði töluvert fleiri siðar, og gerum ráð fyrir að
1000 kr. þyrfti að bæta við laun hvers
þeirra, ef þeir hefðu lært við háskólann; þyrftu þá í viðbót við laun lækna
42 X 1000 kr. á ári eða 42,000 kr.
Drögum þar nú frá þær 7000 kr. sem
læknaskólinn kostar og þær 20,000 kr.,
er h. þm. Vestm. (V. G.) sagði, að
mundi þurfa að kosta'til landsspitaians,
jafnvel þó reikningur hans færi fjarri
öllum sanni, þá leiddi þó af þessu allmikinn kostnað fyrir Iandssjóð, og yrði
vafasamt hvort þetta borgaði sig. enda
er vonandi, að þessi hugmynd h. þm.
verði aldrei nokkurn tima tekin til
greina.
Þá sagði h. þm. að of lítið væri gert
af héraðanna hálfu, til þess að koma
spitaia þessum á. Þetta keraur til af
af þvi, að þingm. viðurkennir ekki að
spitaiinn sé nauðsynlegur fyrir læknakensluna, og svo framarlega sem landið kostar hana, á það einnig að kosta
fé til spitalans. (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.: Og sjúklingana lika!) Já, sjúklingana lika, og þetta er rétt, þegar þess
er gætt, að einmitt með þessu íyrirkomulagi fær landið færari lækna en
ella mundi, og fær því endurgoldið
framiag sitt i fullum mæli, svo framar-
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lega sem álitið er nauðsynlegt að hafa
góða lækna i landinu.
H. sami þm. vildi rifa niður það sem
fært hefir verið fram fyrir þessu, og
það mundi ekki mikil trygging fyrir
því, að beztu læknaruir yrðu I Reykjavik, og taldi liklegast, að uppgefnum
fauskum, sem komnir væru aftur úr
öllutn öðrumlæknum, mundi verða potað hingað. Eg veit ekki við hvaða
reynslu þetta hefir við að styðjast, og
ekki hefir þetta sýnt sig þannig hingað
til. Vér höfum stjórn, sem sér um,
hverjum hún veitir embætti, og hún
mun ekki mæla með neinum fyrir
kennara við læknaskólann, sem orðinn
er 10—20 ár á eftir tfmanum, og enginn mun fá hér læknisembætti, nema
hann sé fær um að gegna starfi sinu.
Vér vitum, að núverandi stjórn hefir
haft það fyrir princíp, að veita ekki
iæknisembætti i Reykjavik eða kennaraembætti við iæknaskólann öðrum en
þeim, sem fylgja vel með tímanum og
lært hafa i Kaupmannahöfn, og er ekki
liklegt að ætla, að stjórnin breyti frá
þeirri venju, og svo framarlega sem
það er meiri trygging fyrir læknanámi
stúdenta i Höfn en hér, þá verður það
ekki versta tegund læknanna, sem
kemst í embætti hér f Reykjavík. H.
þm. sagði að rétt væri að veita hinum
ömtunum ókeypis sjúkrarúm ekki hér
heldur á hinum spitöiunum. En hvaða
trygging er þá fyrir því, að sjúklingarnir verði í höndum beztu læknanna?
Er nokkur trygging fyrir því, að beztu
læknarnir verði við spitalana út um
landið? Og þó svo hittist á, að nú sé
góður læknir á Akureyri, þá er engin
trygging fyrir þvf, að svo verði um
aldur og æfi, heldur er mest trygging
fyrir því, að beztu læknarnir verði i
Reykjavík. Eða hvaða gagn er að ókeypis sjúkrarúmum á Isafirði, Akur-
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eyri og Seyðisflrði, eí læknarnir þar
treystu sér ekki að fást við sjúklingana? Það er líka skylda landssjóðs að
sjá læknaskóla-stúdentum fyrir sjúklingum, og tryggiug fyrir þvi fæst bezt
með ókeypis rúmum á spítalanum, en
siður ef allir sjúklingarnir borga spitaladvölina, þvi þá geta þeir bannað
læknaskólakandidötum að koma til sin,
en þegar landið borgar fyrir sjúklinginn, þá er trygging fengin fyrir þvi,að
kandidatar geti lært af þeim, og að
sjúklingana megi brúka við klinlk o.
8. frv.Sami b. þm. nefndi spitalana i Höfn,
eins og honum er lagið að nefna
Kaupmannahöfn i hverju máli, og litur
svo út, sem hann vilji koma öllum okkar stofnunum og jafnvel okkur þm.
þangað lika, béðan úr alþingissalnum.
Sagði bann, að þar væri ekki .centralisation< á spitölunum og kannast eg við,
að það er rétt, heldur eru spitalar þar út um alt landið. En það er
öðru máli að gegna þar, þar sem sam.
göngur eru svo góðar, og læknar geta
jafnan fengið aðstoð nágrannalækna,
og gert boð eftir næsta lækni i hvert
sinn, er vanda ber að böndum og gera
þarf 8tærri operationir, og er þvi rétt
að hafa spitalana þar, sem þeir gera
mest gagn.
Hér er öðru raáli að
gegna, þar sem bver verður að pota
sinu borni, og ekki er nema einn spftalalæknir, sem jafhframt er héraðslæknir og beflr þvi hvorki tima til né
er mögulegt, að gera þær operationir
er með þarf.
Þá nefndi b. þm. kostnaðinn við spftalann, en þá kastaði nú tólfunum, þar
sem bann sagði, að 15 sjúkrarúm með
ýsasu öðru mundu kosta c. 15000 kr.
og allur kostnaðurinn mundi verða um
20000 kr. Berum nú þetta saman við
holdsveikísspítalann, sem kostar 27000
B. 1899.
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kr. á ári, þar eru 60 sjúklingar og 17
starfsmenn, og kostnaðurinn fyrir hverja
persónu þar verður því 350 kr. Þetta
köllum vér dýra stofnun, en eftir sama
hlutfalli ættu 15 sjúkrarúm að kosta
5250 kr.
Eg get því ekki skilið annað, en að
það sé grýla, sem kastað heflr verið
frara hér f deildinni, að spítalinn mundi
kosta landssjóð 15—20 þús. kr. á ári,
enda hefir slikt við engin rök að
styðjast.
Eitt af þvi, sem h. þm. tók fram, var
það, að honum þótti ofhá uppbæð sú,
sem veitt væri til stofnunar spítalans, þar sem hann ætti ekki að rúma
nema 24 sjúklinga. Við erum liklega
báðir jafn byggingafróðir, en eg hefi
kynt mér málið betur en hann, og eg
hefí ekki orðið þess var, að það væri
fast ákveðið, að spitalinn mætti ekki
rúma nema 24 sjúklinga, þvi þeir geta
ein8 vel orðið 30—36 ef féð endist til
þess, og í frumv. er að eins sagt, að
spitalinn eigi að taka á móti að minsta
kosti 24 sjúklingum, svo ekki má byggja
spitalann minni, en hann má gjarnan
vera töluvert stærri. Er því engin
hætta með að veita svona mikið fé,
þótt þetta takmark sé sett með sjúklingatölu, sem alls ekki megi fara niður fyrir.
Eg verð að taka það fram aftur, að
eg get ekki skilið i þvi, að nokkur
vilji gera sig sekan í því óréttlæti, að
koma fram með þá till., að ætla að
láta Reykjavík og Suðuramtið hafa ókeypis sjúkrarúm en ekki hina fjórðunga landsins, þvi ef ókeypis sjúkrarúm væri ivilnun fyrir Austur- Norðurog Vesturamtið, þá væri það ekki síður, að taka Reykjavfk og Suðuramtið
eitt út úr, en veita þetta ekki hinum
ömtunum.
Eg hefí einnig tekið það fram áður,
62 (5. okt.).

979

ðtofnun landespltala.

að væri heimtað, að sýslurnar í kring
legðu íram fé til spitalabyggiugarinnar, þá yrði það til að svæfa málið, því
það er engin von, að þær geri það eða
geti það. Hefir verið leitað til þeirra
allra, og hafa þær allar neitað að leggja
fram fé nema Rangárvallasýsla, er hefir lofað 1000 kr., enda er ekki um svo
mikið að gera fyrir þær, þar sem hér
er spítali til sem stendur, sem þær
geta brúkað; og auk þess er það ekki
rétt að Suðuramtið hafi ekkert lagt til
spitalastofnunar, því sá uúverandi spítali er kominn upp af samskotum úr
Suðuramtinu, og þó meun vilji ekki
kannast við, að Reykjavik gefi hinn
núverandi spítala, þá er hann þó frá
amtinu en ekki landssjóði, og er þvl
eiginlega samskot þess til hins fyrirhugaða landsspitala, þó langt sé síðan
samskot þessi fóru fram.
Eg ætla ekki að tala meir um þetta
mál að sinni, en mæii sem bezt fram
með þvi, að frumv. verði samþykt
breytingalaust, og að það fái eins og
hingað til að ganga gegn í h. deild.
Valtýr Guðmundsson: Eg ætlaði að
eins að athuga mótbárur h. framsm.
gegn athugasemdum mínum. Hann
tók það fram, að það væri skylda
landssjóðs að útvega spítala handa
læknaskóianum, og það virðist svo sem
hann hafi bygt mikið á þessu. En eg
verð að segja, að ef Reykjavík og Suðuramtið gerðu skyldu sína á við hin
héruð landsins, þá væri kominn hér
upp öflugur spitali og læknaskólanum
væri borgið. Nú ef það er ekki bein
skylda amtsins eða Reykjavíkur að
leggja læknaskólanum til spitaia, þá fá
þeir í staðinn, samkvæmt skoðun h.
framsm., beztu læknana fyrir sig, og
það er lfklegast töluvert leggjandi i
sölurnar fyrir það. Þó er nú ekki full
trygging fyrir þvi, að Reykjavík fái
beztu læknana ætið; stjórnin getur ekki
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alt af valið beztu mennina, hún má
ekki taka óæfða kandidata, en verður
að taka menn, sem hafa getið sér orðstír, en þeir eru þá oft orðnir eldri
menn og farnir að dragast aftur úr.
Og þó Reykjavik hafi nú góða iækna,
þá skal það sannast, þegar þeir fara
að eldast, að þeir fylgjast ekki fyllilega með (Þórður Thoroddsen: Hvernig er það í Kaupmannahöfn?), því
hvergi eru framfarirnar eins hraðfara
eins og einmitt i læknisvísindunum, og
þá verða koranir aðrir betri læknar
annarsstaðar á ísiandi. H. framsm.
skaut því inn i, hvernig þessu væri
fyrir komið i Kaupmannahöfn, já, þar
er, eins og bann hlýtur að vita, skift
ura spitalalækna á fárra ára fresti
(Þórður Thoroddsen: Nei, það er ekki
gert.). Auðvitað má endurkjósa þá,
svo að þeir sitji lengur, en hitt er
reglan.
.Þá var það með þessi ókeypis sjúkrarúm. Það var eins og h. framsm. væri
að reyna að villa sjónir fyrir h. deild;
þegar eg sagði, að rúmin kostuðu landssjóð 1050 kr., þá bar hann á móti þvi
og sagði, að upp í það kæmi það sem
borgandi sjúklingar greiddu, en það er
ekki rétt; þeir peningar koma ekki upp
i frírúmin heldur allan annan kostnað
við spítalann. H. framsm. var lika að
fetta eitthvað fingur út í tölurnar, en
það getur hver sem vill reiknað það
út, 15 rúm 2 kr. á dag.
í öðru atriði er beinlinis gjörð tilraun til að blekkja þingið. Eg tók það
fram, að Akureyrarspítali hefði verið
bygður fyrir að eins 25 þús. og i honum væru 14 rúm, en hér á að búa til
24 rúm fyrir 35 þús., þó að þau
gætu verið 30—36, ef kostnaður væri
reiknaður álika og við spitaiann á
Akureyri. Og h. framsm. gat þess, að
það ættu að vera minst 24 rúm, en
þau gætu kannske orðið 30—36. Þetta
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ákvæði virðist því að eins orðað þannig til að blekkja.
Þegar h. framsm. kallaði það óréttlæti að gjöra ekki öllum ömtum landsins jafnt undir höfði með þessi fripláss,
þá brá eg við og samdi breyt.tili. um
að fella þá öll fripláss burt. Nú sé eg
að hæstv. landsh. hefir komið fram
með samskonar breyt.till., og er þá
min auðvitað þýðingarlaus.
Framsögumaður (Þórður Lhoroddsen):
Það gleður mig i aðra röndina, að hv.
þm. Vestm. (V. G.) kannast við að br.till.
hans i dag heflr ekki verið á rökum
bygð, og að hann kemur nú með aðra
breyt.till., sem gengur i aðra átt; eg
þykist hafa sannfært hann i þvi tilliti,
þó raér hafl ekki tekist það i öðru. Eg
get að vlsu ekki verið samþykkur
því, að fella alveg burt ákvæðið um
sjúkrarúmin, en hins vegar áleit eg það
óréttlátt, að láta sum héruðin hafa ókeypis rúm en önnur ekki, og eg stend
fast á þvi, að öll ömtin ættu að hafa
það. Það er nauðsynlegt að hafa ókeypis sjúkrarúm vegna læknaskólans,
svo trygging sé fyrir þvi, að nægt verkefni sé til handa nemendum skólans.
Eg sé að br.till. um að nema burt ákvæðið um ókeypis sjúkrarúm kemur
frá hæstv. landsh., og mig undrar það,
og ekki sízt, að það skuli koma fyrst
nú á siðasta stigi málsins. Hæstv.
landsh. hlýtur þó að hafa verið til staðar, þegar málið var rætt í Ed„ og kom
þá ekki fram með neitt í þessa átt; eg
veit þvi ekki, hvaða ástæðu hann hefir
haft til að koma með hana nú, og eg get
ekki aðhylzt hana.
H. þm. Vestm. (V. G.) sagði, að engin trygging væri fyrir, að hér yrðu ætíð beztir læknar, en i sömu andránni
segir hann þó, að stjórnin velji þá
menn, sera mest hefir borið á.
Það
hringsnýst eitthvað fyrir þm. Eg skil
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ekki, að beri á þeim læknum, sem ekki
eru hæfir til að vera kennarar, og
8tjórnin fer naumast að velja þá menn
í kennarastöðuna, sem orðnir eru að
andlegum steingerfingum, þó eitthvað
hafi að þeim kveðið fyrir 20—30árum.
En það er nú svo með lækna þar að
auki, að ef þeir einu sinni hafa verið
duglegir, þá heldur það sér tii elli; í
útlöndum eru gömlu læknarnir f einna
mestu áliti, af því að þeir fylgjast vanalega bezt raeð og hafa lengsta reynsluna.
Að því er snertir tillögu hæstv. Iandsh.,
þá skal eg ekki tala um hana frekar,
áður en eg heyri ásfæðurnar fyrir
henni.
Þorldftur Guðmundsson: Mér finst, ef
2. gr. frumv. verður feld burt úr frv.,
sem nú litur út fyrir, að það reki sig
á; i niðurlagi 3. gr. er sem sé vitnað
I þessa gr., og það er því æðimikil ó8amkvæmni, ef sú tilvitnun fær að
standa, þegar búið er að fella 2. gr.,
en frumv. verði að öðru leyti samþykt.
Landshöfðingi: Framsögum. vildi fá
8kýringu á breyttill. þeirri, sera eg hefi
komið með. Ástæðan er sú, að eg álft
ekki rétt á þessu þingi, þar sem búið
er að hlaða svo miklum gjöldum á
landssjóð, að bæta við þau kostnaðinum
af að halda 15 ókeypis sjúkrarúm, sem
er, eins og h. þm. Vestm. (V. G.) hefir
bent á, hér um bil 11 þús. kr. gjald;
eg álft ekki rétt að demba nú þessum
II þús. kr. ofan á alt hitt. Og þar að
auki er fyrirsjáanlegt, að svo yrði á
hverju ári; eg ber of mikla umhyggju fyrir hag landssjóðs til þess að
vilja steypa honum ofan í þessi útgjöld
um ótakmarkaðan tima. Það var því
fremur ástæða fyrir mig að koma með
breyt.till. raina, sem eg sá, að fríplássin
fyrir hin ömtin áttu að falla burtu, og
62*
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eg vildi með br.till. minni þá lika styðja
að samkvæmni i frumv., með því að
fella burt öll plássin, lika þau, sem ætluð voru Suðuramtinu og Reykjavikurbæ.
Eg er nú ekki svo inni í læknisfræðinni, að eg viti, hvort það er jöfn skylda
fyrir landssjóð að útvega læknaskólan
um sjúklinga, eins og að sjá honum
fyrir spítala, en eg efa, að það sébein
skylda landssjóðs að sjá um, að altaf
séu sjúklingar i þessum ókeypis sjúkrarúmum. Aðalástæðan fyrir mér með
þessari br.till. er umhyggjan fyrir fjárhag landsins.
Framsögumaður (Þórður Thoroddseri}:
Eg verð að taka undir með h. 2. þm.
Árn. (Þ. G.), að ómögulegt sé að samþykkja frumv. nema með því móti, annaðhvort að láta 2. gr. standa óhaggaða,
eða þá að fella bæði hana og orðin i 3.
gr., sem vísa til hennar, burt. Mér þykir skrítið, að umhyggja landsh. fyrir
hag landssjóðs hefir ekki komið fram
fyr en á þessu siðasta stigi málsins, og
það er eins og hún miði helzt til þess
að frumv. skuli daga uppi, með þvi nú
að fara að flækja það milli deildanna,
og sé það meiningin, þá kalla eg það
ærið litla umhyggju fyrir málinu. Það
getur verið að gjaldið verði hátt, en
það verður aldrei 20 þús., og ef það er
borið saman við hvað holdsveikisspítalinn kostar árl,, þá er æði mikið á mununum.
Hvað viðvíkur því, hvort landssjóður
sé skyldugur til að sjá spitalanura fyrir sjúklingum, þá svara eg þvi einu,
að eg sé ekki hvaða gagn getur orðið
að spftalanum, ef fáir eða engir eru á
honum sjúklingarnir, en ákvörðunin um
fríplássin var einmitthelzt til að varna
þessu. En að draga þá ályktun af þessu,
að landssjóður eigi helzt að sjá um, að
menn verði veikir, álit eg gaman; en
það get eg sagt, og segi það í hreinni

1

1

984

alvöru, að landssjóður rækir ekki um
of hina skyldu sína, að halda mönnum
heilbrigðum, og þá ályktun verð eg þvi
heldur að draga, er eg sé að menn
leggja hömlur á, að frumv. þetta verði
vel úr garði gert.
Pétur Jónsson:
Eg býst við að
mönnum þyki br.till. sú, sem eg hafði
gert ráð fyrir að gera við þetta frumv.,
koma seint fram, en eg hætti við að
koma með hana. Aftur á móti verð eg
að lýsa yfir, að eg er fylgjandi þeirri
br.till., af þeim sem fyrir liggja, sem
lengst fer, og svo bið eg afsökunar á.
þvi, að eg kom ekki með mína. Framsögum. ásakaði menn fyrir að koma
með breyt.till. svona seínt; en menn eru
afsakaðir i því efni, því síðan málið
kom í deildina, hefir verið yfirdrifið að
gera. Eg segi fyrir mig, að eg fekk
fyrst i gær (á sunnudag) tíma til að
athuga þetta mál ásamt fleirum. Raunar er hið eina ásökunarverða í þessu
máli það, að það kom svo seint inn á
þing, eins og þingið þó hafði mikið að
gera, nálega öll stórmál landsins að
fjalla um.
Eg var i rauninni vinveittur því, að
hér kæmi landsspitali, eg vil að hér,
eins og annarsstaðar þar sem spftalar
eru, komi góðir spitalar, en það er nú
svo með spitalann hér í Reykjavík, að
á honura liggur ekki sem beztur orðrómur, hann er alment- kallaður »holan< sökum þess, í hve vondu standi
hann er, og þvi ætlaði eg að greiða atkvæði mitt með frumv., i þeirrivon,að
koma að breyt.till., sem gerði það aðgengilegra i minum augum.
Eg fór að hugleiða þetta i gær, þvi
hér þarf maður altat' að brúka sunnudagana, ef maður ætlar að unna sér
nokkurs umhugsunartíma, og svo átti
eg aftur i morgun tal um þetta við
menn, en þá bólaði strax á þvi hjá
þeim, að eg mundi nú ætla að reyna
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að drepa málið. Það var sett i samband við komu Guðm. læknis Hannessonar sem einmitt kom hingað 1 gær. Það er
þannig loftslag hér í þingi og eiginlega
i þessum bæ, að oftar er þess verra
getið til. Þá stakk eg breyt.till. minni
undir stól, svo ekki væri bægt að segja,
að hún væri sprottin af hans völdum,
enda var hahn saklaus af henni, en nú
vill svo vel til, að breyt.till. um að
fellá burt 2. gr. frumv. fer i lfka átt,
og ætla eg þvi að eins að gjöra grein
fyrir atkv. minu.
Eins og 2. gr. er orðuð, er ætlast til
að þessi spitalastofnun komi öllum landshlutum að gagni. En þetta er vajihugsað. l’að er misboöið fjárhag landsins,
að leggja nú enn frekar til læknaskipuúar og spitala, og það er álit mitt, að
læknarnir, sem hafa átt beztan þátt i
þessu, og orðið svo vel ágengt, — því
það er min skoðun, að læknaraálið sé
það mál, setó mest hefir verið gert fyrir og hlotið heflr beztan byr, það þarf
ekki annað en að lita i fjárlögin til að
sannfærast um það, — eg segi, mér
þykir það næstum þvi frekja af þessnm læknum, að herða nú svo mjög að,
því það litur út fyrir eins og þeir vilji
setja öll önnur nauðsynjamál til hliðar,
til þess að ryðja þessu eina máli braut,
en eg hygg, að svo fari beat, og að
mest sanngirni sé i þvi, að öll hin meiri
mál verði satnferða. Þess vegna ættu
menn að gjalda varhuga við, að fara
nú enn i þessu máli að binda sér nýja
byrði, sem þá heldur ekki er neitt smáræði.
Það heflr uú komið fram breyt.till.
um að fella burtu friplássin fyrir alla
aðra landshluta en Suðuramtið og
Reykjavikurbæ. Betri hálfur skaði en
allur, og eg ætlaði ekki að horfa i það,
þó Reykjavíkurbúar hefðu betri kjör en
roeno annarsstaðar á landinu, en sú til-
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lagan sem lengst gengur, um að fella
burt öll fríplássin, þykir mér bó bezt.
H. þm. Vestm. (V. G.j drap á, að
það væri í princípinu rétt, að Suðuramtið og Reykjavik tækju tiltölulegan
þátt í spitala sinum, eða eins mikið og
önnur héruð landsins i sinum sjúkrahúsum; eg skal ekki tala frekar um
þetta, en tek að eins undir með h.þm.,
að slikt sé ekki nema eðlilegt, og Rvik
hefir nú fyrir sitt leyti gert það. Menn
muna, að við 2. umr. fjárlaganna var
feldur styrkur til Akureyrarspitala, og
við álitum ekki rétt, að fylgja þvifram
frekar, en með þessari synjun þingsins
er þvi slegið föstu, að Norðurland eigi
að kosta spitala sinn, að þvi leyti sem
ávantar, og að ekki sé rétt að greiða
meir til hans úr landssjóði en hið venjulega tillag. Meðal þeirra, sem greiddu
atkv. móti styrkbeiðninni, voru flestir
þingmenn úr Suðuramtinu og þar á meðal framsögum. Hér virðist mér þingm.
þessir búnir að slá þvi föstu, að hvert
amt annist sem mest sin spltalaraál. En
nú fylgir firamsögum. þvi með kappi,
að Suðuramtið fái hér spitala kostnaðarlaust, og nú er hann með þvi, að
þessi spitali fái sérstakan styrk úr landssjóði, og hann leggur mikið kapp á
þetta. Mér dettur i hug að beina að
honum þeirri áskorun, að hann noti
mælsku sína, ákafa og gáfur til þess
að kenna héraðsbúum sinum, að það sé
sæmdarmál fyrir þá, að annast spitala
sinn sjálfír, i stuttu raáli að standa
i einhverju máli á eigin fótura. Eg
þori að lofa þvi fyrir mina héraðsbúa,
að þeir taki vel undir að styrkja Akureyrarspitala, og eftir orð þau, sem eg
hefi talað hér, mundu þeir teija sér það
skömm mikla, ef þeir styrktu hann
ekki fyllilega af sinum parti.
Eg hefi ástæðu til að halda, að mál
þetta hafí heldur ekki verið nægilega
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undirbúið. Alit béraðslæknis hér (Guðm.
Björnssonar), um kostnaðinn við að halda
ókeypis sjúkrarúm, var lagt fram í Ed.
og hann hélt það mundi kosta 9000 kr.
á ári fyrir 12 sjúkrarúm, en nú ber
þessi eini læknir, sera hér er i deildinni, á móti því, svo ekki er undirbúningurinn með áætlunina góður. Héraðslæknirinn i Reykjavík heSr ennfremur
gert ráð fyrir, að landsspitali þessi yrði
að */» fyrir alt landið. Nú er gert ráð
fyrir 24 rúmum á þessura spftala, en á
öðrum spítölum landsins munu vera
samtals hér um bil 40 rúm. Ekki skil
eg betur þennan reikning.
Eg vil ekki fjöiyrða meira um þetta
mál, en ætla að greiða atkv. mitt með,
að 2. gr. frumv. sé feld burt.
Nú vita allir, að þetta eru einkennilegir reikningar.
Það má álita, að það sé héraðarígur,
sem kemur mér til að tala þannig, en
eg vil taka það fram, að eg er alls
eigi að fara fram á, að spara Norðlendingum fé, heldur er eg að brýna fyrir
mönnum hér syðra að standa á eigin
fótum að einhverju leyti. En að öðru
leyti mega menn leggja mér út orð mín
eins og þeir vilja.
Þess heflr verið gætt að hafa tölu
sjúkrarúmanna svo lága, að menn væru
vissir um að ávalt væru til nógir sjúklingar i þau öll.
En mér hefði þótt
æskilegra að hafa töluna háa, setja það
hámark, sem ekki mætti fara fram yfir.
En talan, sem er tekin, er kátleg,
þegar gert er að eins ráð fyrir 1800
kr. fyrir spitalarúm.
H. frsm. (Þ. Thor.) sagði um daginn,
að það væri tiltölulega ódýrara að
byggja stóran spítala heldur en lftinn,
og það kemur heim við reynslu byggingafróðra manna. Þess vegna ætti
spitalinn hér að vera ódýrari að öðru
jöfnu en Akureyrarspftalinn. Það væri
gott að menn gætu fengið að sjásamn-

inga þá, sem gerðir hafa verið viðvikjandi Akureyrarspitalanum og þá
myndi það sjást, að hann er að ýmsu
leyti betur bygður en Holdsveikraspitalinn. Akureyrarspitalinn mun vera
vandaðri og að því leyti taka flestum tréhúsum fram, sem bygð hafa
verið.
Jón Jónsson þm. A.-Sk.: Mér heyrist enginn hafa borið brigður á, að
þetta spitalamál væri nauðsynjamál.
Það verða allir að játa, að meðan við
höfum læknaskóla, þá er nauðsynlegt
að spitalinn sé í góðu lagi, og á hinn
bóginn getur læknaskólinn ekki verið
góður án spítala. Það liggurekki nærri,
að læknaskólinn verði lagður niður og
spitalinn er því nauðsynlegur vegna
hans. Mér finst h. frsm. (Þ. Th.), hafa
rétt fyrir sér, er hann vill hafa sem
flest ókeypis sjúkrarúra og eg get ekki
fallist á það, að rétt sé að fella burtu
2. gr. trv., eins og sumir vilji láta gera.
Mér tínst ineun ekki þurfl að sjá eftir
þeim peningum, sem varið er til sjúkrarúma handa fátækum sjúklingum úr
öllum héruðum landsins. Mér flnst vel
séð fyrir þörfum alls landsins, þegar
sjúklingar úr öllum fjórðungum þess
hafa að öllu jöfnu aðgang að spitalanum.
Víða af landinu er jafn hægt að sækja
til landsspítalans eins og til spitalanna
fyrir vestan og austan.
Öll ömtin njóta spitaians jafnt eftir
frv. og þarf enginn héraðarigur því að
eiga sér stað. Þeir, sem hafa komið
upp spitala hjá sér, þurfa ekki að öfunda Reykjavik eða Suðurland eða sjá
eftir þeim peningum, sem yrði varið
til landsspitalans. En að öðru leyti er
betra að verja sem mestum styrk til
eins spitala, heldur en að dreifa honum
á marga staði.
Landshöfðingi'. H. frsm. (Þ. Thor.)
vildi fá að vita, hvers vegna umhyggja
min fyrir landsins hag kæmi svo seint;
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eg skal játa honum það, að hann hefir
ástæðu til að furða sig á þvi, að sú umhyggja kemur svo seint fram.
Eg var ekki við, þegar málið var til
umræðu í Ed., og það er af minni vangá, að mér datt ekki i hug að koma
með brtill. mina fyr en h. þm. Vestm.
(V. G.) gaf mér tilefni til að koma með
hana.
En hins vegar tagna eg yflr þvi, að
mér auðnaðist að koma með brtill. nógu
snemma til þess, að hún gat komið til
umræðu og atkvæðagreiðslu, og vona
eg að hún verði samþykt og að komist verði hjá þeim miklu útgjöldum,
sem reynt er að demba upp á þjóðina.
ATKVGR.: Brt. á þgskj. 526 sþ. með
13 : 6 atkv.
Brt. á þgskj. 527 samþ. án atkvæðagreiðslu.
Brt. á þgskj. 508 þá fallin.
Frv. f heild sinni þannig breytt sþ.
með 18 shlj. atkv. og verður endarsent Ed.

Vegur um Arnarhólstún.
FRUMVARP til laga um leyfi til vegalagningar um Arnarbólstún i Reykjavik, (um heimild til að selja Reykjavikurkaupstað vegarstæði yfir Arnarhólslóð í Reykjavik), 1. umr. (C. 369)
11. ágúst.
Jón Jensson: Eg vona að þetta litla
frv. fái að ganga greiðlega gegnum
þingið, enda er timinn of naumur til
þess að á þvi megi verða nokkur töf.
Orsökin til að frv. kemur svo seint fyrir þingið er sú, að eg, út af umtali við
hæstv. lh., hélt að málið gæti gengið
umboðsleiðina, en nú er komið fram,
að
stjórnin álitur að slik mál
þurfi að fara
lagaveginn. Þessa
vitneskju fekk
eg nú fyrst með

§90

Botniu, og þvi hefi eg ekki getað komið frara fyr með þetta frv.
Efni frv. er það, að landið selji Rvk.
vegarstæði yfir Arnarhólslóð, og það er
töluverð nauðsyn fyrir Rvk. að fá
þessu framgengt. Nokkur hluti bæjarins,
hið svo kallaða Skuggahverfi, sem er
þéttbýlt mjög, er hálf slitið frá öllum
aðalhluta bæjarins, og er tilætlunin til
að bæta úr þessu að lengja Lindargötu
yfir Arnarhólstúnið ofan að Kalkofnsstig.
En auk þess hefði þessi vegarlagning
aðra þýðingu, þvi að innan skamms yrði
þessi nýi vegur sá eiginlegi þjóðvegur upp úr bænum. Hann liggur
betur en Bankastræti, hann verður hallalaus, og verði vagnbrúkun nokkuð almenn, er nauðsyn á að fá hallalausan
veg. Eg vona, að h. þingd. vilji styðja
að þvi, að Reykjavfkurbær standi i sem
beztu sambandi við landið umhverfis og
að hlutar bæjarins verði ekki sundurslitnir að óþörfu.
Eg vona einnig að hin h. deild fallist á, að verðið á vegarstæðinu sé ákveðið eftir óvilhallra manna mati. Eg
vil þó geta þess, að það hefði í rauninni ekki verið ósanngjarnt, að bærinn
fengi þetta vegarstæði fyrir ekkert eða
endurgjaldslaust, þvi þessi vegur, sem
á að leggja, eykur verðmæti svæðisins
sem i kring liggur. Þegar vegurinn er
kominn, má selja húsalóðir beggja vegna,
og það yrði ekki litið verð, er fengist
fyrir þær; eu sá hagur kemur landssjóði til góða.
Málinu visað til 2. umræðu i einu
hljóði.
Önnur u m r. (C. 369, 405) 14.
ágúst.
Flutningsmaður (Jón Jensson): Eg
verð að byrja með þvi, að minna á
það, sem eg tók fram við 1. umr., að
mér finst ekki nema sanngjarnt af
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landssjóði, þótt bann leyfði bæjarstjórn
Reykjavíkur að leggja veg ókeypis yflr
þessa landssjóðseign. Orsökin til þess,
að eg orðaði ekki þanuig frv. frá uppbafi, var, að mér datt það ekki i hug,
enda var tíminn svo naumur, sem eg
bafði, að eg gat ekki ihugað málið ítarlega. Við það að íhuga málið befl
eg staðfests i þeirri skoðun, að bér $é
ekki til ofmikils mælst af landssjóðnum, þótt leyfið væri veitt ókeypis.
Það hefir komið fyrir, er um vegarlagning á þjóðjörðum hefir verið að ræða,
að rétt befir þótt að landasjóður legði
sjálfur veginn vegna landssjóðsjarðarinnar, sem eigandi bennar.
Hér et nú einungis farið frara á að
leyfa Reykjavíkurbæ að leggja veg yfir þessa alþjóðlegu eign, án þess bann
þurfl að kaupa vegarstæðið. Reykjavíkurbær leggur til fé til vegagjörðarinnar og girðir fyrir lóöina beggja megin meðfram veginum, og leiðir af hvorttveggju þessu töluverðan kostnað fyrir
bæjarsjóð, og er því ástæða til fyrir
landssjóð að vera ekki harður 1 krötum.
Annað sem mælir raeð vegalagningu
þessari er það, að landssjóður vinnur
töluvert við veg þennan, því lóðin beggja
megin vegarins hlýtur að stiga i verði,
er hún verður notuð til byggingar.
Þriðja ástæðan er sú, að vegur þessi
hlýtur með timanum að verða nokkurs
konar þjóðvegur upp úr bænum, en
þar sem um þjóðvegi er að ræða, flnst
mér lika ástæða til þess að landssjóður styrki þessa vegagjörð, en þjóðvegur hlýtur þessi vegnr að verða þegar
notkun vagna fer i vöxt, þvi hallinn
verður þar minm upp úr bænum heldur
en upp Bankastræti, sem nú er þjóðleiðin
upp úr bænum.
Eg get nefnt 4. ástæðuna til þess að
leyfið ætti að veita ókeypis, og bún er
sú, að áður lá vegurinn upp úr bænum
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yfir mitt Arnarhólstún, en þegar vegur
þessi lagðist niður, féll það vegarstæði
aftur til Arnarhólseigandans, en vegurinn var lagður upp Bankastræti, þar
sem bann nú er. Nú er komið að þvi
að taka aftur upp veg yfir Arnarhólstún og er þá hart ef bærinn þyrfti að
kaupa vegarstæði undir hann.
Þegar eg fór að íhuga þetta mál
betur, sá eg, að bein afieiðing af þvi,
að vegur þessi yröi lagður, væri sú,
að falaðar yrðu lóðir fram með veginum. Nú, eftir þvi sem stjórnin hefir
litið á málið, þarf lög til að heimila
lóðarsöluna.
Þess vegna hefi eg komið fram með
breyt.till., er verði 2. gr. frurav., um
að gefa heimild til að selja bæjarstjórn
Reykjavíkur lóðina. Þetta er, eins og
eg sagði, bein afleiðing, sem verður að
gjöra ráð fyrir, til þess að vegurinn
geti orðið að fullura notum, og þessi
breyt.till. raín greiðir veginn fyrir því,
að landssjóður fái fult verð fyrir lóðina.
Eg fer fram á, að Reykjavík fái lóðina
keypta, og Reykjavíkur bæjarstjórn sjái
um útmæJing lóðarinnar. Það er kostur, að lóðarkaupin gangi gegnum bæjarstjórnina; hún ræður þá skipun húsa
með veginum; annan hag heflr bærinn
ekki af lóðarkaupum þessum, þvi að
verðið, sem tiltekið er i breyt.till., er
eins hátt og nú er gefið fyrir lóðir, það
er sama verð t. d. og barnaskólalóðin
og fleiri lóðir hafa verið seldar fyrir.
Hér er ekki um tún að ræða, þó svo
sé það nefnt i frumv., heldur óræktað
beitiland.
Frá þingsins sjónarmiði ætti tillaga
þessi að vera kærkomin. Það er ekki
æskilegt, að vera að fá beiðni um lóðir
frá einstökura mönnum á hverju þingi.
Það var eitt af aðal-augnamiðunum
fyrir raér með þessari tillögu, því eg
sá, að þar með sparaðist þinginu bæði
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tími og fó. Þetta er þvi mikill kostur
við frumv.
Eg vona að báttv. þingdeild taki vel
undir þetta mál, þar sem ekki er batt
annað fyrir augum en það, sem landinu og bænum er fyrir beztu.
Landshöfðingi: Eg skal ekki mæla
á móti frumv., en að eins leyfa mér
að benda báttv. þm. Rvík. (J. Jenss.)
á það, að þó hann nú hafi aukið frv.
talsvert milli 1. og 2. umr., hvort bann
ekki mundi þurfa að færa það meira
út milli 2. og 3. umræðu. Heldur hinn
báttv. þm. Rvik. (J. Jenss.) að Kalkefnsstigur, eins og hann er nú, geti
orðið þjóðvegur? Það getur bann ald
rei orðið, nema þvi að eins að hann
verði breikkaður, og þá þarf að taka
jaðar af túninu.
Mér er ekki skiljanlegt, hvernig hinn
fyrirhugaði vegur frá Lindargötu niður
á Kalkofnsstfg getur orðið þjóðvegur,
nema þetta sé gjört jafnframt.
Það er annað, sem mér einnig finst athugavert við breyt.till. Eg kann ekki vel
við, að I frumv. verði ákveðið fyrir
allan ókominn tíma, aý hver Q faðmur
af lóð þessari skuli kosta 2 krónur. —
Lóðarverðin vaxa, og að 2—3 árum
liðnum kann þetta verð að verða
óhæfilega lágt, og það getur ekki komið til tals, að Reykjavíkurbær fari þá
að selja lóðina hærra verði.
Eg tek sem dæmi þess, hvað lóðirnar stiga i verði á skömmum tíma, að
fyrir hér um bil tveim árum var lóðin
undir stýrimannaskólann seld á 2 kr.
Q faðmurinn, en nú hefir eigandinn
nýlega seit af sömu lóð Q alinina fyrir
50 aura eða 4,50 kr. Q faðminn.
Þegar þessu er nú svo varið, verð
eg að vera á móti því, að í þessu frv.
sé sett ákveðið verð fyrir húsalóðir á
þessu svæði.
Alþ.tíÖ. B. 1899.
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Flutningsmaður (Jón Jensson): Mér
þótti vænt um að heyra undirtektir
hins hæstv. landsh. undir þetta mál.—
Reyndargaf hann mér hálfgerða skósu
(Landshöfðingi:
Að eins bendingar)
fyrir það, að eg hefði fært út frumv.
frá 1. til 2. umr., og spáði því, að eg
mundi enn þurfa að rýmka það meira
tii 3. umr., en ekki býst eg nú við að
þurfa þess.
Hann gat þess, að ekki
yrði hægt að nota veginn frá Kalkofnsstíg að Lindargötu fyrir þjóðveg af því
vegurinn væri of þröngur, en eg sagði
ekki, að þjóðleiðin legðist strax um
þennan veg; eg býst ekki við að það
verði fyr en vagnflutningar fara að
tiðkast til muna, og mun ' það varla
verða fyrir næsta þing, svo ekki þarf
að koma með breyt.till. við frumv. nú
af þeirri ástæðu.
Það getur lika vel verið, að breikka
megi veginn fram hjá timburhúsi Björns
Guðmundssonar, samkvæmt heimildinni
til að taka lóð tii breikkunar stræta í
opnu bréfi 29. maí 1839 um byggingarnefnd fyrir Reykjavik.
Þar sem hæstv. landsh. taldi órétt
að slá nú föstu ákveðnu verði á þessum
lóðum fýrir ókomna tið, þá er eg fyrir
mitt leyti ekkert fastur á þvf.
Þetta
gjald, sem í frumv. er sett, er það hæsta,
sem ákveðið verður á þessum stað, að
jafnaði eftir núverandi verði á lóðum
hér í bæ, en það getur ekki verið tilgangur hins opinbera að spekúlera í
lóðum, og eiga þær áfram og geyma
unz þær stíga í verði; slík aðferð er
ekki rétt af landssjóðs hálfu. (Landshöfðingi: Lóðirnar eru i hærra verði).
Menn eru með því móti reknir frá því
að byggja á hagkvæmum stöðum, og
er það mikill skaði.
Hæstv. landsh. sagði ekki annað, en
að þetta verð væri of lágt til fram63 (5. okt).
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búðar, og Imyndaði hann sér að Reykjavikurbær ætlaði að græða á því, að
seija lóðirnar dýrara. —
Eg íyrir mitt leyti kann fult eins vel
við það form, sem hæstv. landshöfðingi
stingur upp á, að lóðirnar verði seldar
eftir mati óvilhallra manna; mín hugsun var að eins sú, að bærinn keypti
þessar lóðir fyrir ákveðið verð og seldi
þær aftur fyrir sama verð. — Bæjarstjórnin hefir enga hvöt til að gjöra
þetta að gróðafyrirtæki, henni þykir
það mestu skifta, að menn geti bygt
sem hentugast og óhindraðast.
Iryggvi Gunnarsson:
Mig furðar á
því, að h. háttv. flutningsm. (J. Jenss.)
telur úr að breikka þurfi veginn, og
taka þannig sneið af túninu. Sem bæjarstjórnarmeðiimur er eg þakklátur
hæstv. landsh. fyrir það, að hann benti
á þetta, því að það er nauðsynlegt, að
þegar séu sett ákvæði um það inn í
frumv., áður en það kemur til 3. umr.
Það er enginn efi á þvi, að undireins
og þjóðvegur kemur um þennan stað,
verða eftir honum fluttir */» hlutar alls
þess, sem nú er flutt eftir Laugaveginum.
Eg kann einnig betur við að verðið
verði eftir mati óvilhallra manna, því
auðvitað verður það mismunandi hátt,
allir blettir verða ekki jafn dýrir, og
auk þess hækka lóðirnar í verði þegar
húsin fjölga. —
í sambandi við þetta má minna á,
að nú er helzt í ráði, að hinn fyrirhugaði landsspitali fái lóð hér um bil miðja
vega æilii Kaikofnsstígs og Lindargötu,
og verður þá þessi vegur nauðsynlegur. —
Og enn er eitt, sem að athuga þarf:
það eru orðin hreinustu vandræði með
kirkjugarð fyrir Reykjavikursókn, gamli
garðurinn er allur grafinn upp, og þvi
varla hægt að koma líkum þar fyrir
lengur; það hefir verið mikið strið um
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það, hver ætti að leggja til land undir
nýjan kirkjugarð, hvort að landssjóður,
sem er kirkjueigandinn, eða Reykjavikurbær ætti að gjöra það.
Nú er það tillaga bæjarstjórn&rinnar
að iandið ieggi til land undir kirkjugarðinn, og mun það verða ofan á. —
Nú er kirkjugarðsstæði á Melunum í
nánd við kirkjugarðinn óbrúkandi sakir þess, að þar er bæði votleut og
klöppótt, er þvi svo til ætlast, að kirkjugarðsstæði verði fengið i Melshúsatúni,
en að bærinn fái i skiftura fyrir það
tún jafnstóran blett í Arnarhólstúni.
Eg vildi nú óska að eitthvert ákvæði
um þetta yrði sett inn i frv. til næstu
umræðu, þvi að verði ekkert gjört við
þetta mái á þessu þingi, horfir til stórvandræða.
Það hefír talað um að láta þetta biða
þangað til landshöfðingjaskifti yrðu,
og auðvitað er, að þessi landshöfðingi
yrði að fá einhverja uppbót, ef þetta
kæmist á.
Af öllu þessu sýnist mér það augljóst,
að breyta þurfi enn frumv. til 3. umr.,
en ekki finst ilér ástæða til að setja
nefnd.
Klemens Jónsson: Mér finst frumv.
þetta bera það með sér, að það er ekki
nægilega vel hugsað og undirbúið; og
varla hefir háttv. flutningsm. (J. Jenss.)
komið fram með frumv. fyr en hann
gjörir sjálfur gagngjörðar breyt.till. við
það.
Auk þess tók háttv. flutningsm. (J.
Jenss.) það fram, að það hafí ekki einu
sinni verið borið undir bæjarstjórnina
hér; og þar sem nú er stungið upp á
fleiri breytingum við frumv., sýnist mér
full ástæða til að stinga upp á nefnd,
til að ihuga máUð, og skal eg þvi leyfa
mér að stinga upp á þriggja manna
nefnd.
Þriggja manna nefnd samþykt með
11 atkv. gegn 7.
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Ko8nir 1 nefndina:
Jón Jensson
með 19 atkv.
Tryggvi Gunnarsson
— 9 —
Guðlaugur Guðmundsson — 8 —
2. umrseðu frestað.
Framhald 2. umr. (C. 369, 405,
422); 16. ágúst.
framsögumaður (J'on Jensson): Nefndin heflr nú afgreitt þetta mál frá sér
þannig, að hún hefir í öllu verulegu
aðhylst allar þær tillögur, sem fyrir
lágu. En hún hefir fundið ástæðu til
að orða gr. frumv. öðru vfsi.
1. gr. hefir hún vikið svo við, aðinn
undir vegarlagninguna kemur breikkun
á Kalkofnsstig. Hæstv. landsh. benti á
það, að það þyrfti að breikka hann,
þvi annars gæti hann ekki orðið þjóðvegur, og þessa tillögu hefir nefndin
aðhylst.
2. gr. er i öllu verulegu eins og tillögur þær, sem lágu fyrir nefndinni.—
Þar stendur, að stjórninni skuli heimilt
að selja Keykjavíkur kaupstað, þegar
bæjarstjórnin fer þess á leit, lóðir i
norðurhluta Arnarhólstúns.
En aðal-breytingin er eftir bendingu
hæstv. landsh. i því fólgin, að verðið
skuli vera ákveðið eftir dómkvaddra
manna mati, i stað þess að vera fastákveðið.
Hæstv. landsh. og þingmönnum þeim,
sem létu álit sitt i ljósi um málið, er
það var siðast fyrir, fanst það ekki
rétt að ákveða, að verðið skyldi vera
fast, þvi að verð á lóðum getur verið
breytilegt á mismunandi tlmum, og félst
nefndin á það, og áleit þess vegna réttast að ákveða það eftir mati dómkvaddra manna.
Út af því, sem kom fram við fyrri
umræðu, að Reykjavik mundi ætla að
græða á þessum lóðum, þá vil eg geta
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þess, að það er ekki meining min sem
flutningsmanns.
Eg ætla, að hún léti
lóðirnar til einstakra manna fyrir sama
verð og hún fengi þær sjálf fyrir. —
Og það er engin ástæða til að óttast
þad, að Reykjavík hefði lóðirnar til að
græða á þeim. Hún hefði enga freistingu til þess, því að öll bönd á frjálsri
byggingu landsins eru skaðleg fyrir
bæinn, þar sem annars byggingar mega
koma, og bærinn þarf ekki sjálfur lóðarinnar i sinar þarfir.
Að þvi er snertir 3. gr., þá verð eg
að játa, að spá hætsv. landsh. hefir
rætst, að þvi leyti, að hér er farið fram
á útfærslu á frumv., en þetta hefir
nefndin gjört og ekki eg einnogstendur hér nokkuð sérstaklega á.
Það er gamalt spursmál, sem lengi
hefir verið óleyst, þetta kirkjugarðsspursmál.
Nefndin hefir nú fundið veg til rð
leysa spursmálið á haganlegan hátt. —
Eg álít að það sé bezt bæði fyrir
Reykjavik og landssjóð, að það spursmál sé frá.
Það getur enginn ágreiningur verið
um, að kirkjueigandinn, sem er landssjóður, eigi að leggja til kirkjugarðsstæði,
ef það ekki fæst ókeypis, þvi mun enginn heldur neita.
Bæjarstjórnin hefir viljað hjálpa 1
þessu efni, og i þvi skyni boðið fram
það land, sem hún hafði, og sem hún
gat án verið, til þess að nota það sem
kirkjugarðsstæði; þetta land, Melarnir,
hefir, eftir framfarna rannsókn að tilhlutun kirkjustjórnarinnar og að dómi
læknanna hér i bænum, reynst öldungis
óhæfilegt fyrir kirkjugarðsstæði. —
Þá liggur ekki annað íyrir en kaupa
land, sem þá yrði dýrt, i því skyni.
En bæjarstjórnin álitur, að hún sé ekki
skyld til þess. Kirkjustjórnin hefir nú
63*
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kgnnast við, að skyldan hvlldi á landssjóði, sem eiganda, að útvega kirkjugarð handa bænum.
Nefndin heflr því lagt það til, að
Reykjavikurkaupstaður leggi til Melshúsatún fyrir kirkjugarðsstæði og Iandssjóður láti kaupstaðinn svo fá land f
staðinn, hæfilegan hluta af Arnarhólstúni. Þá þarf landssjóður ekki aðleggja
fé til, en ieggur þó til, það sem honum
ber.
Arnarhólstún er ekki hæfilegt
kirkjugarðsstæði, en má með þessu móti
fá fyrir það kirkjugarðsstæði. —
Eg vil einnig taka það fram, að þó
að þetta verði samþykt, þá rayndi bæjarstjórnin ekki krefjast þess, að endurgjaldið fyrir Melshúsatún yrði lagt fram
þegar í stað. Reykjavík er fús á að kaupa
landið fyrir kirkjugarðinn strax; ef hún
á sinum tíma fær Arnarhólstún i staðinn.
Þetta er vel boðið af Reykjavikurbæ
og svo sanngjarnt, að h. þingd. ætti
ekki að þurfa að skoða huga sinn ura
að saraþykkja það, svo framarlega sem
hún ekki vill að landdssjóður skorist
undan þvi, sem honum er skylt að lögum. Og það sæti illa á þinginu að
hlýða ekki lögunum og ganga með því
á undan öðrum með illu eftirdæmi,
enda gjöri eg ekki ráð fyrir að þingið
gjöri það.
Jón Jónsson (þm. Eyf.): Eg var ekki
viðstaddur um daginn þegar nefndin var
skipuð, svo að mér er ekki kunnugt um,
af hvaða ástæðum nefnd var sett í
málinu.
Frv, var þá, eins og menn munu muna,
örlítið; en mér þykir það nú vera farið
að þykna í roðinu. Upphaflega fór
frumv. bara fram á það, að Reykjavik
skyldi geta átt kost á, að fá keypta
lóð af Arnarhólstúni til að leggja veg.
Þetta út af fyrir sig, að leggja veg,
þar sem þörf gjörist, virðist vera alveg
sjálfsagt, og eg skal bæta því við, að
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þó að sú breyting komist á, að bærinn
þurfi ekki að borga neitt fyrir vegarstæðið, þá er eg fyrir mitt leyti ekki
því mótfallinn, þvi eg lft svo á, að það,
að leggja veg gegn um lóðina, muni
hafa þau áhrif, að lóðin hækki f verði,
og verði fémætari eigandanum, landssjóði. En svo eru breytingartiil. orðnar
miklu fleiri en sú, að það skuli ekki
þurfa að borga fyrir vegarstæðið. —
Háttv. flutningsm. (J. Jenss.) lagði í eitt
skifti til, að það skyldi vera gjört að
skilyrði, að sett skyldi gripheld girðing
með veginum, og að landshöfðinginn
samþykki hvar veginn skuli leggja, en
nú skilst mér að þessi ákvæði séu feld
burtu, og mér er spurn: hvers vegna?
En svo eru ýmsir aðrir liðir, sem
eru vaxnir út úr hinu upphaflega frv.,
sem eru svo stórir og yfirgripsmiklir,
að það er ekki hægt að þekkja þetta
frv. fyrir sama frv. sem upphaflega,
nema einungis af því, að menn geta
rakjð sig i gegnum hinn sögulega gang
þess, og það kveður svo ramt að þessu,
að mér sýnist næsta torvelt fyrir háttv.
þingdeildarmenn að greiða atkvæði um
frumv. þetta.
í breyt.till. b. flutningsm. (J. Jenss.)
á þingskjali 405, var farið fram á, að
veita stjórninni heimild til að selja
Reykjavikur kaupstað lóðir til húsabyggingar á Arnarhólstúni fyrir ákveðið
verð; en þetta hefir heldur ekki fengið
að standa, heldur er nú farið fram á,
að verðið sé ákveðið eftir dómkvaddra
manna mati.
H. flutningsm. (J. Jenss.) segir, að
það bafi verið nefndin, sem hafi komið
sér saman um að hafa það svona; en
mér fiusf, að það geti verið ýmislegt
bara frá almennu sjónarmiði að athuga
við það.
Fyrst og fremst er þess að gæta, að
þegar um það er að gjöra, að selja
einhverja fasteign landsins, þá er það
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eðlfleg regla, að þingið ákveði sjálft
verð þess, sem iandið hefir átt, og svo
virðist mér það vera nokkuð einkennilegt, að Reykjavikurbær skuli endilega
þurfa að sitja fyrir kaupunum, því að
líklega er það ekki bærinn sjálfur, sem
ætlar að nota lóðirnar, heldur er meiningin að selja þær privatmönnum, og
er það ekki óþarfa vafningur, að landssjóður selji fyrst bænum og bærinn
svo kaupendum? Að vilja haga þessu
þannig finst mér benda tfl þess, að
málið muni vera borið fram í gróðaskyni fyrir Reykjavikurbæ.
Eg get nú ekki neitað þvi, að i rauninni væri það sanngjarnast og réttast
að lofa þessu frumv., sem er svo ágætt
dæmi upp á framþróun, að vaxa i næði.
Það er nú ekki sagt hvað úr þvi gæti
orðið, ef gefnar væru einar þrjár vikur
til að halda áfram með raálið í nefndum eðá á fundum, virðist mér því fult
eins gott að fara hægt og varlega, og
sjá hvað setur.
Eg er ekki að segja
það i neinu gamni.
Hin síðasta tiliaga er það, að verðið
skuli ákveðið af dómkvöddum mönnum,
en þó mennirnir séu dómkvaddir, þá
eru það þó virðingarmenn, sem eiga
heima i Reykjavík, sem i hvert skifti
eiga i hlut, og það væri hægt að hugsa
sér, að þeir mundu ekki vera óvilhallir,
þegar maður hugsar um allar þær
»agitationir«, sem velta fram eins og
vatnsflóð i flestum málum, og þess vegna
er eg alveg á móti þvi, að trúa dómkvöddum mönnum fyrir því, að ákveða
verð lóðanna.
Þá er að siðustu tillaga viövikjandi
kirkjugarðinum. Háttv. flutningsmaður
(J. Jenss.) þessa máls, sem er einn af
fjárlaganefndinni, ræddi all-mikið um
þetta sama á nefndarfundum, og eg get
lýst þvi yfir hvers vegna það var, að
fjárlaganefndin visaði þessu máli frá
sér.
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Hvort að landssjóður sé skyldur að
útvega Reykjavfkursöfnuði kirkjugarð,
þvi skal eg láta ósvarað, en ef svoer,
að landssjóður, sem eigandi kirkjunnar,
sé skyldur til þess, þá er þetta ekki
rétta leiðin, heldur ætti söínuðurinn að
snúa sér beint til landsdrottins, umboðsvaldsins, og hann svo að leita heimildar
hjá löggjafarvaidinu, ef að þess þykir
þörf.
Þetta er að þvi leyti til, eins ogsvo
margt vill verða, öfugt, og þaö er óþarfi
fyrir þennan söfnuð, sem á kost á leiðbeining af beztu lögtræðingum landsins,
að koma svona óformlega fram, og
þess vegna er eg algjört á móti þvi,
að þetta verði samþykt.
Eg get verið með fyrstu greiu frumv.
og að nokkuru leyti með 2. gr., en að
öðru leyti er eg á móti þvi, eins og
stendur.
Þorldkur Guðmundsson:
Eg skal
leyfa mér að láta í Jjósi hvernig þetta
mál horfir við fyrir mfnum skilningi.
Eg verð að gera þá athugasemd, að
eg er hræddur um að þetta mál hafi
verið illa hugsað frá upphafi; eg gerí
ráð fyrir að flutningsmaður hafi þó
viljað nndirbúa það, en gangur málsins hefir sýnt það, að það heflr ekki
verið sem bezt undirbúið, það sýna
þær breytingar, sem á því hafa orðið,
og að bæjarstjórninni oft heflr tekist
betur að undirbúa mál.
Hvað veginn um Arnarhólstún snertir, er honum talið ýmislegt til gildis af
flutningsm., þar á meðal að þessi vegur, sem hér er talað um að leggja,
mundi verða alfaravegur og þjóðvegur.
Eg gét ekki verið honum samdóma
um þetta. Fyrst og fremst þá verður
hann svo mikiu lengri, að það mundu
engir langferðamenn fara hann, og þó
að hann eingöngu væri hafður fyrir
vagnaferðir, þá er vegurinn upp Bankastrætí ekki brattari en vegurinn upp
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frá Elliðaánum upp á Reiðskarðsmel,
og í þvi tilliti mundi þessi vegur ekki
verða almennur vegur.
Hann mundi
i mesta lagi verða fyrir nokkura þorpsbúa Skuggahverfls. Eigi að siður getnr vegurinn verið þarfur fyrir bæjarbúa, og því þarft fyrir Reykjavikurbæ að fá þetta vegarstæði.
Flutningsm. tók fram, að bér hefði
áður legið vegur; en það er svo vfða,
sem áður heflr legið vegur, og það
heflr ekki verið tekið neitt tillit til
þess, þegar nýir vegir hafa verið
lagðir.
Eg verð, hvað því viðvikur, að hann
hafði ákveðið hvern ferhyrningstaðm
af lóðinni í brtill. 2. kr. virði, að taka
það fram, að hér ræðir um þá lóð,
sem einna dýrust mundi til bygginga
i Reykjavik og mest
eftirsótt, en
hvað hitt snertir, að dómkvaddir menn
virði lóðirnar, verð eg að taka undir
með b þm. Eyf., að þetta geti verið
varúðarvert, þvi þeir dómkvöddu menn
mundu oftast verða kvaddir úr bæjarfélaginu, og því ástæða til að ætla þá
ekki raeð öllu óvilhalla. Það liggja nú
fyrir brtill. við hið upphaflega frumv.,
og meðal annars hefir það verið felt
úr, að Reykjavfkurbær skyldi greiða
gjald fyrir vegarstæðið, þetta væri nú
sök sér, ef um rojög nauðsynlegan veg
væri að ræða, en með tilliti til þess,
sem eg hefl áður sagt, verð eg að halda
þvi fram, að þessi vegur yrði að eins
fyrir lítinn part af Reykjavík. Viðvikjandi þvi, að bæjarstjórnin fái leyfi
til að kaupa lóðina, þá skal eg taka
það fram, að þessi lóð mundi, eins og
eg hefl áður sagt, verða dýrust af öllum lóðum i bænum. Flutningsm. gat
þess, að þegar hann hefði sett vist
gjald fyrir hvern ferhyrningsfaðm, að
það hefði verið miðað við lóðarsölu á
öðrum tilteknum stað, það er lóðin
undir bið nýja barnaskólahús, en hvorki
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mér eða nokkurum manni öðrum mundi
hafa komið til hugar að meta ferhyrningstaðm á þessari lóð við ferhyrningsfaðm á þeim stað, þvi að þessar lóðir
mundu verða miklu dýrari, heldur en
á þeim stað; fyrst og fremst álít eg að
sú lóð hafi verið seld sanngjarnlega,
en sér i lagi tek eg tillit til þess, að
engin lóð mundi verða eins eftirsótt
innan takmarka Reykjavikurbæjar til
byggingar, eins og þessi lóð i nútíð og
íramtið, bæði vegna útsýnis og heilnæmis.
Svo kemur þessi makalausa rúsina
sem kórónar alt saroan, um að gera
þessa merkilegu lóð sama sem að kirkjugarði, það er, að bærinn fengi hana til
að skifta henni fyrir aöra lóð undir
kirkjugarðsstæði, sem kirkjustjórnin er
nú i vandræðum; með en það á ekki
að brúka þessa lóð til að greiða úr
því máli, og þó eg sé einn í Jleykjavlkursöfnuði, þá sé eg ekki fyrir þvi,
þó hér verði kirkjugarðslaust þegar eg
dey, það er þá ekki annað en að flytja
mig til annarar kirkju ef eg dey hér,
en eg ætla ekki að stuðla til þess, að
þessari lóð verði fleygt burtu, með
einu hreytingaratkvæði, eins og hér
liggur framrai; yrðu svo byggingarnar á
þessari lóð líkar þvi, sem þær eru i
Skuggahverfi, þar sem hvert hús má
segja að snúi öfugt við annað, og innan um lagleg hús eru smákofar, eins
og smáfugl undir annars stéli, og þá
yrði byggingin hvorki bænum né landinu til prýðiá eða sóma.
Framsögumaður (Jón Jensson): Eg
bjóst aldrei við að þetta frv. gengi
þegjandi af, svo þessar mótbárur, sem
hafa komið fram, koma mér alls ekki
á óvart Þó get eg lýst ánægju minni
yfir þvi, að andmælin hafa verið hógvær og að þau gefa mér tækifæri til
að skýra fyrir h. þdm. nokkur atriði,
sem virðast vera þeim óljós. H. þm.
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Eyf. (J. J.) lét í ljósi, að hann skyidi
ekki í því, afhverjum ástæðum deildin
hefði fariö að setja málið i nefnd;eg fyrir
mitt leyti áleit það líka óþarft, þvi eg
áleit málið i sjálfu sér svo ljóst, að það
þyrfti ekki nefndar við. Það var deildin sjált, en ekki eg, sem vildi skipa
nefnd, og því var hún skipuð.
í hinu upphaflega frumvarpi var ákveðið fast verð á lóðunum, en við 1.
umr. kom fram bending hér i deildinni
f þá átt, að þetta ákvæði væri óheppilegt. Nefndin heflr tekið þessar bendingar til greina, og hefir þess vegna
sett inn ákvæðið um, að lóðirnar skyldu
seldar eftir dómkvaddra manna mati.
H. þm. Eyf. var hræddur við þessa
dómkvöddu menn, af því þeir mundu
verða Reykvikingar, og þess vegna
vilhallir, i sama strenginn tók h. þm.
Árn. (Þorl. G.). Eg segi fyrir mitt
leyti, að eg er alls ekki svo mikið
með þessum dómkvöddu mönnum, að
eg ekki vildi eins vel ákveðið verð, og
þetta er nefndinni ekkert kappsmál.
En eg verð þó fyrir mitt leyti heldur
að álita þetta ákvæði nefndarinnar bót
á frumv. Það er engin ástæða til að
vera svo hræddur við þessa dómkvöddu
menn, þvi hér er stjórninni veitt heimild til að selja, og hún getur, ef henni
finst ástæða til, altaf ákveðið lægsta
verð. Þá geta þessir dómkvöddu menn
komið til og staðfest þetta lægsta verð
eða þá kannske hækkað það, og flnst
mér þetta betra en hitt.
H. háttv. þm. Eyf. benti á, að hér
væri slept úr 1. gr. hins upphaflega
frumv. ákvæðinu um griphelda girðingu
meðfram veginum. Þetta þótti honum
tortryggilegt og vildi eins og gefa i
skyn, að nefndin með þessu hefði viljað komast að betri kjörum. Þetta er
alls ekki tilfellið, en nefndin áleit að
eins óþarft að halda þessu ákvæði, eins
og greininni nú er breytt, þvi nú er
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stjórninni heimilað að selja, og hún getur altaf sett sín skilyrði og ákveðið
veginn eftir sinni vild. Þetta er þvi
eðlileg afleiðing af því, hvernig greinin nú er orðuð.
H. þm. sagði enn
fremur, að frv. væri altaf að taka nýjum og nýjum breytingum. Eg skoða
sem hann hafí sagt það i spaugi, sem
hann sagði um þetta, og að það hafi
að eins átt að vera til að skemta deildinni. Eg er áður búinn að biðja deildina afsökunar á þvi, hvað eg hafði
nauman tíma til að búa frv. út, og að
eg gat ekki athugað það svo vel sem
skyldi. Eg hafði ástæðu til að halda,
að umboðsvaldið mundi geta ráðið málinu til lykta, en nú reyndist það ekki,
og hefi eg því komið með frv., þó seint
væri.
H. þm. Eyf. tók það fram, að það
væri óviðkunnanlegt að bæjarstjórnin
væri milliliður milli landssjóðs og lóðarkaupanda, og að hann skyldi ekki i,
að það gæti verið til annars en að
græða á þvf, og víst væri, að það yrði
til trafala. En þetta er ekki rétt. Með
þessu fyrirkomulagí er komið f veg
fyrir, að einstakir menn geti gripið til
sfn lóðir, án þess aðrir viti af. Þegar
bæjarstjórnin hefir lóðirnar undir höndum, vita allir f bænura af þvi, og geta
kept hver við annan.
Þetta verður
fyrst og fremst bagnaður fyrir iandssjóð; en það er auðvitað líka haganiegt fyrir bæinn, því þá getur bæjarstjórnin betur ráðið skipun bygginga
á þessu svæði. H. þm. sagðist kunna
bezt við að bærinn hefði keypt alt
túnið, og eg skal játa að eg hefði helzt
viljað það, en eg hefl ekki þorað að
fara þess á leit. Fyrir 16 árum siðan,
1883, vildi bærinn kaupa túnið, en þá
kastaði þingið málinu svo hranalega
frá sér, að bæjarstjórnin hefir ekki
þorað að fara fram á það siðan.
H. þm. Árn. (Þorl. G.) sagði, að þessi
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vegur mundi aldrei verða almenningsvegur. Eg hafði spáð því, að hann
mundi verða það með timanum, þegar
væri farið að nota vagna, og eg stend
við það enn. H. þm. hefír ekki betur
vit á þessu en öll bæjarstjórnin, sem
er þó ólíkt kunnugri vegum bæjarins
eti h. þm.
H. þm. talaði lika um verð á lóðum
i Reykjavík, en þar er eg einnig á
þeirri skoðun, að hann hafí ekki eins
vel vit á þvi og bæjarstjórnin. Eg
setti 2 kr. að eins til að hafa einhvern
mælikvarða, og aí þvi þetta er það
verð,; sem hefir verið venjulegt hér á
túnum þessi 2 siðustu ár. Hann hefír
vist átt við að ióðir mundu stiga og
þvi neitar enginn. En eg tók það
fram um daginn, að það væri ekki
aamboðið þinginu að fara að spekúlera
i lóðahækkun i Reykjavík í framtiðinni,
og að halda lóðum i bænum þess vegna
óbygðum um óákveðinn tíma, til þess
Það liggur ekki
að þær stigi i verði.
fyrir þvi þingi, sem vill landi sinu og
hMuðatað vei, heidur að eins fyrir peniogagyðingum.
B. þm. Eyf. (J. J.) sagði, að það væri
naumlega skylda landssjóðs að útvega
grafreit, en það er enginn vafi á þvi,
enda kannaðist h. þm. Arn. (Þorl. 6.)
við það. Nú vantar kirkjuna grafreit,
og bærinn befír boðið fram land, þar
sem haun gat gert það sér að kostnaðarlausu, en það hefírreynst óbrúkandi.
Nú þegar þarf að kaupa land tii þess,
hver á þá að gera það nema kirkjueigandinn, landssjóður? Bæjarstjórninni er það áhugamái að fá grafreit,
því sá sem nú er, er útgrafínn fyrir
löogu.
Það var ein af aðalmótbárum b. þm.
Eyf. (J. J.), að málið væri koinið ó
formtega iun á þingið, eða ekki inn um
réttar dyr, en er þetta nokkur ástæða
tilað við gerum ekki það sem við eigum
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að gera? Eg skal játa að það hefði
verið réttara, að máiið hefði komið
beint frá kirkjustjórninni, en aðalatriði
er það ekki, úr því aö því verður ekki
neitað, að málið hefir fengið allan þann
undirbúning einmitt fyrir tilstilli kirkjustjórnarinnar, er það þurfti með, til
þess þingið gæti ráðið þvi til lykta.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Eg skal
að eins benda á það, að það er ekki
rétt skilið, að eg hafí ætlast til, að
bæjarstjórnin eöa safnaðarstjórnin kæmi
fram með þetta mál. Eg vildi láta
kirkjustjórnina fara með það til landsstjórnarinnar og heimta af henni að
hún bæri það fram. Þegar nú er búið að benda á þetta, þá fínst mér sanugjarnt að láta málið hvila sig í 2 ár.
Það væri hlægilegt ef þm. víðsvegaraf
landi færu að ákveða um raál, sem
varðar landsstjórnina, þegar nánustu
umsjáendur þess hafa ekki íátið álit
sitt í ljósi, og ekkert er víst hvernig
muni verða tekið í það.
Pétur Jónssón'. Eg hefi ekki mikið
um þetta mál að segja, því að eg er
ekki nægilega kunnugur því. En þar
sem þræta hefir orðið út úr þvi, hvort
láta eigi af lóð þessari i makaskiftum
fyrir kirkjugarðslóð, þá ætla eg að
gera grein fyrir atkvæði mínu, sem
fellur í þá átt, að eg ætla að verða
með 2 fyrstu greinunum, en móti 3.
greininni. Það getur auðvitað verið, að
h. framsm. (J. Jenss.) sannfæri mig, og
þvi kora eg með þessa athugasemd áður en hann talaði aftur.
Eg veit ekki betur, en að sú kvöð
liggi á hverri jörð hér á landi, þar
sem kirkja er, að jörðin leggi til kirkjugarðsstæði, hvort sem jörðin er eign
hins opinbera eða einstakra manna, og
að sú kvöð fylgi jörðinni orðalaust, þó
hún gangi kaupum og sölum, og því
fínst mér það liggja i hlutarins eðli, að
jörðin Reykjavik láti af hendi kirkju-
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garðsstæði kirkjunnar vegna, að jörðin Reykjavik fær lóðirnar keyptar eða
Reykjavik hafi þegjandi verið fengin einstakir menn, en það aftur á móti
kaupstaðnum í hendur þannig, að þessi skifta miklu, að þau ákvæði yrðu samskylda fylgdi.
þykt, að stjórninni væri heimilt að
Auk þess hefi eg heyrt sagt, að kirkj- selja af lóðinni. Eg vona því að grein
urnar í Nesi við Seltjörn og í Laugar- þessi verði samþykt, en ef mönnum
nesi hafi verið lagðarniður og steyptar sýndist, mættibreyta þvi við 3. umr.,
saman við Reykjavikurkirkju, en nú hvernig sölunni væri hagað. Bæjarer jörðin Laugarnes lögð undir Reykja- stjórninni er meðal annars umhugað
vikurbæ, og hygg eg að þá hafi kvöðin um að fá umráð fyrir lóð þessari,
á Laugarnesi um kirkjugarðsstæði vegna þess, að i norðurhluta hennar er
flutst yfir á Reykjavíkurbæ.
mikið af grjóti og klöppum, sem gæti
Mér finst enn sjálfsagðara, af þvi að komið sér vel, ef farið væri að byggja
Reykjavíkursöfnuður, sem er sama og hafnarbryggju handa bænum.
bæjarfélag Reykjavikur, fekk jörðina
Þá er 3. gr. um kirkjugarðsstæðið.
Reykjavik að gjöf til kaupstaðarstæðis, Eg ímynda mér að það sé ekkert
að bæjarfélagið eigi að sjá fyrir kirkju- kappsmál, að bæjarstjórnin fái skifti á
garðsstæði, enda sé eg ekki betur en lóð þessari fyrir kirkjugarðsstæði, et
að það sé ákafiega annkannalegt, að þingið veitir fé til að kaupa lóð til
landið kaupi lóð þá, sem það gaf bæj- kirkjugarðs, en nú er orðin svo mikil
arfélaginu, aftur af þvi sjálfu, til þess þörf á því, að til vandræða horfir, þar
að leggja bæjarféiaginu hana til kirkju
sem verður að láta hverja kistuna ofgarðsstæðis, og meðan ekki eru færð an á aðra, og flytja kistur, sem enn
rök fyrir því gagnstæða, get eg ekki eru ófúnar. En þar sem h. þm. S.annað en verið á móti því, að 3. gr. Þing. (P. J.) var að tala um, að hann
þessa frumv. verði samþykt.
teldi efa á því, að iandið væri skylt
Auðvitað gæti ef til vill verið að láta til lóð undir kirkjugarðsstæði,
hugsanleg ástæða til, að landssjóður þá er eg ekki svo mikill iagamaður, að
legði eitthvað til kirkjugarðsstæðisins, eg vilji fullyrða um það, og læt h.
en mér virðist engu siður undarlegt. ef framsm. um það; en heyrt hefi eggóða
ReykjavÍKurbær ætti ekki að leggja lagamenn hér í bænum telja það víst,
neitt til.
að landið mundi ekki komast hjá því
Tryggvi Qunnarsson:
Mér þykir við dómstóla, að leggja til landið undvænt um að heyra, að flestir, sem tal- ir kirkjugarðinn; en sjálfsagt sýnist
að hafa, ætla að samþykkja 1. gr. frv., mér að bæjarbúar bygðu kirkjugarðþví það er aðalatriðið, að bærinn fái inn. Og þar sem kirkjan tekur legað leggja þennan nýja veg, þar sem kaup, bendir það á, að landssjóður verðumferð verður rniklu greiðari og léttari ur að leggja til þann reit, sem grafið
en eftir Laugavegi og Bankastræti fyr- er í, og hann tekur gjald fyrir, sem sé
ir alla þá sem koma, eða þurfa að legkaupið. Það litur undarlega út að
flytja að austan inn í bæinn.
landssjóður, eða kirkjan hans vegna,
Hvað 2. gr. frumv. snertir, þá hefir ætti að taka eftirgjald af því landi,
h. 2. þm. Eyf. (J. J.) og fleiri mælt á sem annar á; makaskiftin eru bæjarmóti henni. Mér finst ekki skifta miklu .stjórninni ekki kappsmál, en hún hefir
um þá grein, hvort bæjarstjórnin i farið fram á þau, af þvl hún hélt, að
Alþ.tið. B. 1899.
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með þvi yrði auðveldara að fá þingið
til að samþykkja að landið legði til
kirkjugarðsstæði. Með því þyrti landsstjóður ekkert fé fraro að leggja, þar
8em hann léti af hendi blett, sem fylgir landshöfðingja umdærainu, og landssjóður aldrei hefir haft neinar tekjur
af. Mál þetta hefir verið rætt á mörgum bæjarstjórnarfundum, og hefir bæjarstjórnin verið hrædd um, að þingið
mundi ófúst á að vilja leggja fram þær
6000 kr,, sem þurftu til þess að kaupa
þau tvö tún, er þarf að nota til grafreitarins.
H. framsm. (J. Jensa.) sagði, að bæjaratjórninni dytti ekki i hug að fá þessa
lóð fyr en við næstu landshöfðingjaskiftí, svo ekki þyrfti iandið að veita
hinum núverandi landsh. endurgjald
fyrir lóðarnámið. En vilji landið beldur leggja fram fé til lóðarkaupa fyrir
kirkjugarðsstæði, stendur bæjarstjórninni á sama, en það er að eins nauðsynlegt, að kirkjugarðsstæðið fáiat nú
þegar, þvi þaö þolir ekki bið til næðta
þings.
Það hefir verið fundið að frumv., að
lóð þá, er selja mætti úr Arnarhólslóð,
skyldi selja eftir óvilhallra, dómkvaddra
manna mati. Bæjarstjórninni mun ekki
vera slikt ákvæði kappsmál, enda
minnir mig að það sé sett inn i frv.
eftir bendingum hæstv. landsh. Hafi
menn á móti því, að dómkveðja Reykjvikinga til þessa mats, er ráð til þess
að komast hjá þvi, og það er að kveðja
til þess 2 menn úr nærliggjandi sveit.
Reyndar held eg sliks mundi naumast
þurfa við, þvi eg hefi ekki orðið var
við það á fundum bæjarstjórnarinnar,
að hún hugsaði til að haía fé af landssjóði, heldur befir henni að eins verið
það áhugamál að fá ráðna bót á þessum kirkjugarðsvandræðum, með hvaða
kostum sem það fengist.
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FramsögumaÖur (Jón Jentson): H. þm.
S.-Þing. (P. J.) lét i ljósi þá skoðun, að
það mundi vafasamt, hvort sú regla
gilti ekki i Reykjavík sem annarsstaðar á landinu, að landeigandi væri skyldur að leggja til kirkjugarðsstæði, og
hélt þvi enn fremur frara, að þar sem
Reykjavík hefði fengið landið ókeypis,
þá mundi það hafa verið undirskilið,
að Reykjavík legði af landinu eftir þörfum til kirkjugarðsstæðis
Eg verð aó
svara þessu á þá leið, að eg hefi ekki
heyrt efast um það, að skyldan til að
leggja til kirkjugarðsstæði hvildi á landssjóði, og munu allir lagamenn sömu
skoðunar; og hvað það snertir, að Reykjavík hað fengið landið með áskildum
fyrirvara, þá getur það ekki hafa verið, þar sem enginn stafur er fyrir þvi,
enda væri slikt óheppilegt, þar sem
landið hefir verið gefið bænum til vissrar notkunar.
Hvað bænum viðkemur, þá skorast
hann ekki undan að láta at hendi grafreit af landi sinu, sér að kostnaðarl <usu.
En það er auðskilið, að það væri ookkuð skritin gjöf, að gefa bænum landið
og láta ekki annað uppi, en hann mætti
afhenda það öðrum, en bærinn væri
svo skyldur til að kaupa þaðafturdýrura dómum handa gefanda, sem hann
hefir afhent einstökum mönnum fýrir
löngu, samkvæmt hinum upprunalega
tilgangi gjafarinnar. Nú hefir bærian
boðið það iand, er hann á eftir óafhent,
ef það yrði notad, en rannsóknir á því
hafa leitt i Ijós, að það mundi óbrúkandi, en Reykjavikurbær álítur sér óskylt að kaupa land til kirkjugardsstæðis, og allir þeir lagamenn, er eg
hefi talað við um þetta, eru þeirrar
skoðunar, að bærinn sé hér i sinum
fulla rétti með að neita að kaupa land
til þessa.
Eg hefi ekki tekið það fram áður,
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að það var hugsun nefndarinnar og mín,
að svo framarlega sem af þessum lögum leiddi afhending á meiru eða minnu
úr Arnarhólstúni, sem þar með gengi
undan ábúð landshöfðingja, þá væri
sjálfsögð afleiðing af þvi, að landsh.
væri bættur tekjuhalli sá, sem af því
leiddi, en óþarft sé þó að taka þetta
fram i lögunum, þvi stjórnin hafi, samkvæmt stjórnarskránni, rétt til að ákveða laun landshöfðingja og geti þvi
ákveðið honum það endurgjald, er hún
áliti hæfílegt. Eg skal Jika taka fram,
af því að eg hefl heyrt suma hneykslast á þvi, að nefnt er Arnarhólstún i
flrumv., að hér er átt við norðurhluta
þess, sem er óyrkt land að öllu leyti,
og einungis haft til beitar, en nafnið
er þó látið halda sér um alla embættiseignina, af þvi svo er venja í daglegu
tali.
H. 2. þm. Eyf. (J. J.) leiðrétti orð
þau, er eg hafði eftir honum, að hann
heiði viljað láta, ekki kirkjustjórnina
heldur landsstjórnina koma með málið
á þing, og beiðast lóðarsölunnar eða
makaskiftanna. Mér fínst mótbára h.
þm. lítið veigaraeiri í þessum búningi,
og get ekki annað um hana sagt, en
að hún sé hálfgerður hégómi, sem ekkert er gerandi úr, en þar sem á hinn
bóginn mikil nauðsyn er á þvi, að málið koraist i kring, þvi það má ekki
dragast lengur.
Til þess að taka af allan efa um það,
að landssjóðurinn, sem kirkjueigandi
hér í Reykjavik, sé skyldur að leggja
bænum til kirkjugarð, skal eg benda á
konungsúrsk. frá 28. april 1837, en með
honum var viðurkend þessi skyida, og
nýr kirkjugarður handa bænum, sá sem
nú er notaður, kostaður af ríkissjóði
sem þá var landssjóður.
Vegna þess að h. 1. þm. Árn. (Tr.
G.) mintist á, að ióðasalan i Arnar-
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hólstúni væri bein afleiðing af vegarlagningunni. þá þarf eg ekki að minnast á það frekar, enda væri raeingarlaust að leyfa veginn, nema að stjórninni væri um leið gefín heimild til að
selja lóðir meðfram veginum, þvi þegar vegurinn er kominn, verðqr fariðað
falast eftir lóðum þar. Rétt er og að
láta slika söiu ganga i gegnum hendur
bæjarstjórnarinnar, þvi þá er ekki
farið á bak við neinn, og þá er hægt
að fá eins mikið upp úr lóðunum og
unt er, þar sem salan fer ftam opinberlega, en bæjarstjórnin vinnur það
eitt við þessa aðferð, að hún hefir forkaupsrétt, ef henni er áhugamál að ná
einbverjum bletti vegna bajarins. —
Þetta kemur líka heim við það, sem
kom fram á þingi 1893. Þvi nefndin f
málinu um þjóðjarðasölu réð fráþví, að
selja hina svo nefndu Kaikofuslóð af
Arnarhólstúni öðrum en bæjarstjórninni,
en þá hafði einstakur maður falað þann
lóðarblett til kaups. Þetta frumv. er
þá i samhijóðun við áðurnefut pefhdarálit og gjörðir þingsins 1893, sera félst
á tillögu nefndarinnar, og vona eg því
að þingdeildin samþykki frumv, að
þessu leyti.
Landshöfðingi.-. Eg ætlaði að eins að
gera stutta athugasemd. Það beflr verið fundið að þvi, að tiliagan um makaskifti á Arnarhólslóð fyrir grafreit aunarsstaðar í bænum hafí komið frá einstökum þingmönnum, en-ekki frá s^jórninni. En eg verð að lýsa því yfir, að
til mín hefír engin áskorun komið um
að útvega grafreit eða fé til að kaupa
grafreit. Orsökin til þess er sú, að
stiftsyfírvöldin höfðu hugsað sér að fá
mætti grafreit á Melunum fýrir ekki
neitt, en það var ekki hægt aðákveða
þetta fyr en búið var að grafa þar fyrir, og reyna hvernig jarðvegurinn var,
en það gat fyrst oiðið, þegar klakivar
64*
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úr jörðu, en þá var of seint að koma
þessu inn i fjárlagafrumv., eða búa til
sérstakt frumv. Eg fyrir mitt leyti
hafði nú lika hugsað, að þó þörfin sé
nokkur nú, þá væri hún þó ekki svo
brýn, að ekki mætti biða 2 ár, en eftir því sem fram er komið, hefir þetta
sjálfsagt verið rangt álitið.
það hafa nokkurir h. þm. farið orðum um, að hueykslanlegt væri að láta
þar til kvadda Reykjavikurbúa meta
Ióð þá, er sjálfur bærinn ætti að fá, og
það er rétt eins og þessir h. þm. gengju
út frá, að þessum dómkvöddu mönnum
væri ekki trúandi til að koma fram sem
óhlutdrægir menn og hefðu enga virðingu
fyrir eiði sinum eða borgaralegu skyldum. Eg vona að þessir sömu h. þm.
þekki ekki dæmi þessa úr sinni sveit,
en sem Reykvfkingur og fyrir hönd
Reykjavikurbúa verð eg fastlega að
mæla á móti þvi, að þeim sé ekki trúandi sem dómkvöddum mönnum til að
meta nokkura lóðarskika.
ATKVGR.: Breyt.till. á þskj. 405 tekin aftur.
Af breyt.till. á þingskj. 422 var hin
fyrsta samþ. með 18 shlj. atkv.,
önnur samþ. með 15 shlj. atkv.,
þriðja feld með 12:5 atkv.
Málinu vfsað til 3. umr. með 17 shlj.
atkv.
Þriðja umr. (C. 455), 18. ágúst.
ATKVGR.: Frumv. í heild sinn saraþykt með 17 samhlj. atkv. og verður
sent Ed.

Gjold til prests og kirfeju.
FRUMV4RP til laga um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjalds til prests og ljóstolls og
lausamannsgjalds til kirkju (C. 375);
1. umr., 12. ágúst.
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Klemeng Jónsson: Eg leyfi mér að
leggja til að frumv. þessu sé visað til
nefndar þeirrar, sem átti að íhuga málið um laun presta, því mér finst það
vera svo líks eðlis.
ATKVGR.: Málinu vfsað til nefndarinnar við frumv. um laun presta með
12 shlj. atkv.
Fyrstu umr. frestað.
Framh. 1. umr. (C. 375,460); 18.
ágúst.
flutningsmaður (Einar Jónsson): Eg
álít ekki þýða að tala um þetta mál
nú. Nefndarálitið skýrir þau atriði,
sem frv. hljóðar um, og fáum eða engum nýjum ákvörðunum er bætt inn i,
og með þvi að það á betur við að tala
um þær við 2. umr., vil eg að þessu
sinni aðeins mælast til, að málið fái að
ganga til 2. umr.
Vísað til 2. umræðu með 15 samhlj.
atkv.
Önnur u m r. (C. 375, 460); 21.
ágúst.
Eramsögumaður (Einar Jónsson): Við
framhald 1. umræðu þessa raáls skýrði
eg efni þess nokkuð. Nú hefir nefndin,
er þvi var visað til, haft það til meðferðar, en ekki gjört við það miklar
efnisbreytingar, og miða flestar brtill.
hennar að því að gjöra ákvæði frv.
skýrari og neraa burtu galla, sem á
því voru. I 1. gr. frv. var ónákvæmni,
sem nú hefir verið löguð. Við þessa
grein er og sú efnisbreyting gjörð, að
presti er ekki gjört að skyldu að fæða
þann, er dagsverk vinnur. Astæðan
er sú, að grundvöllur þessa frv. er sá,
að breyta sem minst gömlum fyrirmælum og venjum og taka ekki upp stórvægileg nýmæli, að eins koraa með nýjar ákvarðanir, þar sem réttast þótti. En
hvað fæðið snertir, verður eigi sagt að
sú ákvörðun sé upp tekin með breytingu
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nefndarinnar, þvi að hennar tillaga er
einmitt að það haldist, sem nú er, nfl.
að gjaldandi fæði sig sjálfur. Að visu er
það viða orðin venja, að prestur fæði þá,
er dagsverk vinna, og verður henni að
líkindum haldið þar; þarf þetta því
ekki að ráska hinu núverandi ástandi.
Við 2. gr. er gjörð sú breyting, að
launatakmark sýslunarmanna og verzlunarþjóna, sem hefir offurskyldu í för
með sér, er fært úr 500 kr. i 600 kr.
Nefndinni þótti 500 kr. helzt til lág
laun til að greiða offur af, og hækkaði
þvi launatakmarkið. Enn fremur er
sú efnisbreyting gjörð við þessa grein,
að gjalddagi er fluttur frá 14. raai til
31. des. og verður það að teljast til
bóta. I þeim hluta landsins, sem 14.
maf er hjúaskildagi, yrði eigi gengið að
hlutaðeigendum með að greiða þetta
gjald fyr en siðasta daginn, sem þeir
eru í vistinni, og er það óþægilegt. En
nú er 3. maí hjúaskildagi i miklum
hluta landsins, og gæti þá svo farið, að
hlutaðeigendur væru fluttir i aðra sveit,
áður en þeir þyrftu að gjalda offrið
eða lausamannsgjaldið, og gæti þá orðið erfitt að ná til þeirra. Er því rétt
að þessi gjöld greiðist 31. des., sem nú
er orðinn almennur gjalddagi á tekjum kirkna. — Við 3. gr. frv. hefir
nefndin einnig gjört nokkra efnisbreyting, þar sem hún leggur til að húsmenn skuli larab fóðra, þótt eigi hafi
þeir ákveðinn jarðarhluta eða afmarkað slægjuland til fullra umráða, ef þeir
hafa grasnytjar svo miklar, að framfleyti 3 hundruðum kvikfénaðar. Nefndinni er kunnugt, að til eru margirhúsmenn, sem hafa fullkomið bú og eru
því vel færir um að greiða þetta, eða
standa jafnvel betur að vígi en margir,
sem hafa jörð, er metin er til dýrleika.
Enn fremur leggur nefndin til að oröin: >geti búandi ekki íóðrað lambið, eða
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prestur ekki notað lambsfóðrið* falli
burt. Þetta ákvæði gæti valdið vafningum, þvi erfitt er að skera úr, hvenær búandi gæti fóðrað og hvenær
ekki, og eins hitt, hvenær prestur getur notað lambsfóðrið. Auðvitað kemur
það stundum fyrir, að presturinn á engin lömb til að setja á fóður, og eins
má segja að hann geti ekki notað
lambsfóður þeirra, sem illa fóðra.
Þessum vafningum er að visu ekki rýmt
burtu alveg með tillögu nefndarinnar,
að setja i stað orða þeirra, sem eg
nefndi, orðin: »Ef lamb er ekki fóðrað«. En með þvi er bent til að það
geti orðið samningsmál milli prests og
gjaldanda, bvort hann fóðrar lamb eða
ekki, og engu breytt um það frá þvf
sem er. Um það getur auðvitað orðið
ágreiningur eins og er, en ekki meiri
og vart eins mikill eins og orðin i frv,
gefa tilefni til.
Þetta eru þá þær helztu breytingartillögur sera nefndin hefir komið fram
með, og er vonandi að hin háttvirta
þingd. telji þær til bóta og samþykki
þær.
Halldór Daníelsson: Eg ætlaði mér
að koma með breytingartillögu við
brtill. um að prestur skuli ekki fæða
þá, er dagsverk vinna. Eg vil hafa
það ákvæði eins og það var í frv. h.
Ed., að presturinn fæði þá, er dagsverk
vinna. Það er alstaðar vani, þar sem
eg þekki til, og hefir verið föst venja
siðan reglugjörðin 1782 kom út, og þó
það sé ekki siður sumstaðar, þá er það óvenja. Mikilsvirtur lögfræðingur hefir
og sagt mér, að það sé skýlaust, að
prestur eigi að leggja til fæðið. Auðvitað er, að ef maður á að fæða sig,
þá verður að meta það eftir verðlagsskránni. En þetta kemur þyngra niður á fólkinu, sem dagsverk á að greiða,
en prestinum, einkum ef það lætur
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kvenmann vinna dagsverkið, þvi ekki
mun kona fá 2 kr. kaup & dag, og
verður hún þá að hafa með sór fæði til
fleiri daga.
Einar Jónsson: Ut af orðum háttv.
þm. Mýr. skal eg taka það fram, að
eg álit ekki rétt að gera það að kvöð,
að presturinn skuli skyldur aðfæða þann,
er dagsverkið vinnur, þvi það væri
sama sem hann væri skyldaður til að
kaupa vinnu af gjaldanda, nfl. þá vinnu,
aera fæðinu svarar, til þess að geta
fengið hið eiginlega dagsverksgjald
greitt. Upphaflega var heldur ekki ætlast til að presturinn skyldi fæða menn,
sem vinna dagsverk hjá honum, og
það er svo á mörgum stöðum enn. Auðvitað fæðir presturinn fátæka menn
viða hvar, en hann er ekki skyldugur
til þess. Ef þetta ákvæði kæmist inn
1 lögin, gæti það orðið mjög óþægilegt
á mörgum stöðum. T. a. m. hér í
Reýkjavik. Ef að á einura degi kæmu
t. d. 100 menn og segðust ætla að
vinna dagsverk fyrir prestinn og hann
svo væri skyldur til að fæða þá alla,
býst eg við, að gæti orðið býsna óþægilegt fyrir hann og svo gæti verið
á fleiri stöðum.
Halldór Danielsson: Háttv. þm. N,Múl þurfti ekki að segja mér, að það
væri tekjumissir fyrir prestinn, ef hann
þyrfti að fæða þá, sera vinna hjá honum dagsverk, það vissi eg áður; en
mér finst það ósvinna, að fátækustu
mennirnir úr sveitínni — þvi það eru
þeir, sem hér eiga hlut að raáli — séu
að ferðast langar leiðir með nesti, þegar
þeir eiga að vinna fyrir prestinn, sem
oftast er ríkasti maðurinn i sveitinni.
Ef til vill getur það i sumura tilfellum
orðið óþægilegt fyrir prestinn, en vilji
hann það heldur, þá getur hann látið
borga það eftir verðlagsskrá, ef hann
t. a. m. befði ekkert til að láta vinna.
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ATKVGR.: 1. Brt. á þgskj. 460 sþ
með 13 shlj. atkv.
1. gr. frv. þá fallin.
2. Brt. á þgskj. 460 samþ. með 15
shlj. atkv.
3. Ðrt. á þgskj. 460 samþ. með 14
shlj. atkv.
4. Brt. á þgskj.. 460 samþ. með 15
shlj. atkv.
2. gr. frv., þannig breytt, samþ. með
13. shlj. atkv.
5. Brt. á þgskj. 460 samþ. sem orðabreyting án atkv.
6. Brt. á þgskj. 460 samþ. með 16
ahlj. atkv.
7. Brt. á þgskj. 460 samþ. með 14
shlj. atkv.
8. Brt. á þgskj. 460 samþ. með 17
shlj. atkv.
3. gr., þannig breytt, samþ. með 14
shlj. atkv.
9. Brt. á þgskj. 460 samþ. án atkv.
eftir undanfarandi atkv.gr.
4. gr., þannig breytt, samþ. með 15
shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
6. _
_ _ 15 — —
7. —
- — 16 — —
8. —
— — 16 — —
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.gr.
Málinu vísað til 3. umr. með 16 samhlj. atkv.
Þ r i ð j a u ra r., (C. 540); 23. ágúst.
Guðlaugur Quðmundsson:
Það er
varhugavert að afgreiða frá þinginu
jafnstórt mál og þetta, jafnlitið hugsað
og það enn þá er. Og eg vona að það
gangi þannig i þessari deild að það
fari ekki lengra.
Með þessu frumv. eru gerðar miklar
og viðtækar breytingar á gjaldskyldu
manna til prestanna, og eg imynda
mér að nefndin hafl ekki haft tima til
að íhuga, hve miklar þær eru.

I

í

t
i
■
j

{
t
[
|
[
j
j

1«

Gjðld tíl pr«rt* og kiikju.

Að þvi er snerlir breytingu þá, sem
nefndin heflr gert við heytolls-skylduna,
þá virðist sem nefndinni eigi hafí verið kunnugt um þau ákvæði laganna,
sem liggja til grundvallar fyrir þessari
gjaldskyldu.
Um hinn fyrsta uppruna heytollsskyldunnar er mönnum ekki kunnugt,
en það vita menn, að upphaflega voru
kirkjurnar eigendur að þessari tekjugrein, en siöar urðu prestarnir eigendur hennar. Það sýna máldagar frá
kaþólsku kirkjunni frá 13. öld. Upphaflega voru heytollarnir bundnir við
lögbýli.
Má i þessu efni minna á
Pinings-dóm 1489, en heytöludómur Stefáns biskups frá 5. mai 1510 fer nokkuð lengra. Þetta hefði nefndin átt að
athuga. Þessi dómur fer þó ekki eins
langt eins og nefndin vill fara.
Á siðustu árum hefir myndast >praxis< viðvikjandi heytollinum, en hún er
á röngu bygð. Þessa venju vill nefndin löghelga. Eg hefl oit risið á móti
því að löghelga yfirgangs venjur.
Netndin hefði átt að rannsaka, á hverju
heytollsskyldan væri bygð, áður en hún
kom með tillögur sinar.
Svo fer nefndin að brúka lögfræðislegar hugmyndir, sem eg efast um að
hún skilji. Þar má nefna: »grasnyjar
af slægjulandi<. Þetta er annaðhvort
hortittur eða meiníngarleysa, þvi »grasnyt« þýðir alt annað en nefndin vill
láta það þýða. Það sýna ummæli Páls
Vidalíns lögmanns og máldagar um
lok 13. aldar. Mér dettur ekki i hug
að balda neinn visindalegan fyrirlestur um þetta efni, en mér finst varkárt að setja ínn í lögin orð, sem ekki
hafa þá þýðingu, sem til er ætlast,
Eg get ekki séö hvaða þýðingu »grasnyt af slægjulandi* á að hafa. Grasnyt er i nútiðarmálinu svipuð hugmynd
»lóð« i fornu lagamáli: »lsndsskuld helgar lóð«; það er ársgróðinn af einhverri
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jörð. Mér flnst varhugavert að samþ.
þetta frumv.; það grípur inn í forn lög
og fornar venjur, og er langt frá þvi
að vera svo vel hugsað sem skyldi.
Eg vona að deildin felli frumv. eins og
það liggur fyrir.
Halldór Danielxsen: Eg á eina breyttill. við þetta frumv., og lýsi eg því
yfir, að eg tek hana aftur. Eg álit
netnilega, að frumv. gæti orðið allmikil réttarbót, en það þarf nákvæmlega
að athugast, og hefir þegar verið bent
á galla á þvi. Hér er um nokkurs
konar skattgreiðslu að ræða. En nú er
orðinn svoddan flughraði á öllu, að alt
flýgur i gegnum þingið, siðasta málið
sýndi það (veiðiréttur i ám og vötnum),
Þar tók enginn til máls, svo öllum hefir sjálfsagt likað það, það er að segja
þeim, sem greiddu atkv. með því, og
það voru flestir. Af þvi mér þykir
málið svo litið athugað, mun eg nú
greiða atkv. móti þvi.
Fram&Ögumaður (Einar Jónxson): Mig
furðar á þvi, að h. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) skuli koma með þessar mótbárur
sinar við siðustu umræðu, þvi það hlýtur að miða að þvi að fella málið.
H. þm. sagði, að þingið og nefndin
hefði farið hugsunarlaust með þetta
mál; en eg verð að mótmæla því. Málið kemur frá h. Ed.; þar var kosin 5
manna nefnd til að ihuga það. í henni
voru meðal annara stiftsyfirvöldin og
iraynda eg mér, að þau hafi haft fult
eins mikið vit á að dæma um þetta
mál, og h. þm. sjálfur. H. þm. fór með
miklum lærdómi að rekja sögu eins atriðis i þessu máli, lambsfóðranna. Eg
veit nú reyndar ekki, hvað það heflr
að þýða hér. Það er fyrir æfalöngu
komin á föst venja um það, hverjir
vafalaust eigi lambsfóður að greiða.
Lambsfóður eiga þeir að greiða, sem
hafa grasnyt, sem hefir verið þýtt svo,
að það sé fyrst og fremat vafalaust
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þeir, er hafa ákveðoa jörð eða jarðarhluta til umráða. Eo aftur leikur vafi
á þvi með aðra, sem hata grasnyt, t.
d. húsmeoo, sera ekki hafa neinn vissao jarðarpart, en sem halda vinnuhjú
og búa i skjóli hinna eiginlegu jarðarábúenda, og greiða þeim eftirgjald, án
þess að hafa beinlínis part úr jörðu til
umráða. Þessir húsmenn heldur h. þm.
að ekki eigi að greiða larabsfóður, en
stiftsyfirvöldin eru samt á þeirri skoðun. Að öðru levti hefir það alls enga
þýðingu að rekast í þvf, hvort lambsfóðrin hafa upphaflega verið eign kirknanna eða prestanna, því vér vitum það,
að upphaflega voru það kirkjurnar,
sem borguðu prestunum laun þeirra.
Þær áttu allar eignirnar og borguðu
svo prestunum af þessum eignum. En
nú er það orðið breytt, eins og allir
vita.
Að fara út f dóma Stefáns biskups
eða ákvarðanir Furmanns, eins og h.
þm. V.-Sk. (Guðl. G.) gerði, finst mér
alls ekki eiga við í þessu máli, þar
sem að eins er að tala um að gera
nýjar ákvarðanir til skýringar lögum
þeim, er gilda, og færa þau dálítið út,
til þess að koma jöfnuði á.
H. þm. geröi mikið veöur út af »grasnytjar af slægjulandi* og sagði að
nefndin vissi ekki, hvað hún færi með,
en þetta er ekki ákvörðun nefndarinnar, heldur er þessi setning óbreytt, eins
og hún kom frá Ed. Auðvitað geta
menn bæði haft grasnyt af slægjulandi
og grasnyt af beitilandi. En það viðurkenni eg, að þessi ákvörðun er i
rauninni ný.
Frá nefndinni er aftur ákvæðið um
húsmennina, sem i rauninni er litið
annað en skýring á þvf, sem vafi er
nú á, það ákvæði, að húsmaður skuli
lamb fóðra, þótt eigi hafi hann ákveðinn jarðarhluta eða afmarkað slægjujand til fullra umráða, ef hann hefir

1024

grasnytjar svo miklar, að hann framfleytir 3 hundruðum kvikfénaðar. Ákvæði þetta er að því leyti nýtt, að
húsmaður á að greiða lambsfóður, ef
hann hefir grasnytjar svo miklar á einhvern hátt, að hann framfleyti 3 hundruðum kvikfjár, þótt eigi hafi hann til
umráða jarðarpart, sem metinn sé til
dýrleika, eða afmarkað slægjuland.
Orsökin til þess, að nefndin setti þetta
ákvæði í trumv., er sú, að hagir manna
hafa breytst svo mikið frá því sem áður
var, og nýjar tegundir búenda, sem
hafa grasnyt, bafa komið upp, sem eigi
standa neitt ver að vigi að greiða
lambsfóður en þeir, sem nú er enginn
vafi um að eiga að greiða það.
í kaupstöðum er því svo varið, að
ýrasir menn hafa til umráða jarðarparta,
sem ekki eru metnir til dýrleika, túnblett eða þvi ura líkt. Við þetta frv.
verða þessir menn skyldaðir til að
greiöa lambsfóður eins og bændur, er
hafa jarðir, sem metnar eru til dýrleika.
Þetta ákvæði var nauðsynlegt
vegna hins breytta ástands, þvi nú
hafa fleiri og færri jartarparta til ræktunar, sem eigi eru metnir til dýrleika,
og hafa af þeim eins mikinn arð, eins
og margur bóndi af jörð sinni. Eg sé
því ekki að árás h. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) hafi nokkuð að þýða.
.
Flestar af breyt.till. nefndarinnar
fara fram á að skýra ýms ákvæði i
lögum um þessi gjöld betur, sera áður
voru óljós, og heimfæra gjaldskyldur
til þeirra manna, sem nú standa likt
að vigi eins og þeir, sem h&fa gjaldskyldir verið, en ekki hafa þó verið
álitnir gjaldskyldir. Frumv. færir þvi
gjaldskyldu að eins lltið eitt út.
Fyrst h. Ed. hefir samþykt þetta frv.
I einu hljóði, þá þætti mér undarlegt,
ef þessi deild feldi það, þar sem það
skýrir ýms ákvæði sem vafi er á, og
sem þurfti að taka af öll tvimæli um.
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Menn hafa tekið eftir því, hve oft
eru gerðar fyrirspurnir i blöðin ura
gjöld til prestanna. Svörin eru mismunandi og virðist því vera nauðsynlegt að taka at öll tvímæli með skýrum og ótvíræðum ákvæðum.
Það er ekki ljóst, hvernig deildin
hefði tekið í það frumv., sem fer fram
á að afnema þessi gjöld til prestanna,
sem hér er um að ræða, þjssi gjöld,
sem svo oft koma niður ójafnt og ranglega. Hefði það átt sigur vísan, þá
hefði þessa frumv. eigi þurft. En fyrst
nú liggur að eins fyrir þetta mál, vona
eg að deildin samþ. það, þar sem það
bætir þó úr óvissu margri um hin umræddu gjöld, meðan þau standa.
Sighvatur Arnason: Eg hefði gjarnan viljað að þetta frumv. hefði komið
frá þjóðinni sjálfri, en ekki frá h. þingprestum. Eg veit ekki til að það hafi
komið fram nokkur óánægjuyfirlýsing
um það frá landsmönnum, að menn
ekki vissu við hvað þessi gjöld væru
miðuð.
Meining h. fiutnm. frumv. er góð, að
því leyti, að leitast við að skýra grundvallará8tæður þær fyrir mönnum, sem
gjaldskyldan er bygð á. En nefndin
hefir ekki ihugað frumv. nógu vel, eins
og lika h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) tók
fram. Hún hefir farið lengra heldur
en að skýra vafasöm atriði; hún hefir
útvikkað gjaldskyldu manna til prestanna, og það álít eg alls ekki eiga við,
að vera að herða á slikum gjöldum,
og það f bágu árferði. Sömu h. þm.,
sem flytja þetta frv., hafa gerst flutnm.
að öðru frumv., sem fer fram á að afnema þessi gjöld, sem hér ræðir um o.
fl., en láta aftur prestana fá í staðinn
peninga úr landssjóði, og hér í þingsalnum hafa komið fram raddir til meðmælingar því frumv., og eg er lika
hlyntur þvi frumv. Eg skil því eigi í
Alþ.tið. B. 1899.
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því, hver ástæða getur verið til þess
að koma líka með þetta frumv., og það
þvi fremur, sem sá aguúi er á því, að
það gerir almenningi erfiðara fyrir með
gjöldin og skapar ný gjöld, sem engin
lög eru tyrir.
Eg greiði atkv. mitt gegn frumv. af
þessum ástæðum, og vona að fleiri h.
þingdm. taki i sama strenginn.
Halldór Daníelsson: Eg skal lýsa
því yfir, að það er ekki af neinni
óvild til málsins, að eg er á móti þessu
frumv.
Það var vfst heldur fljóthugsað mál
þetta, og ekki grandgæfilega skoðað.
Slíkt mál þarf þó tima og tækifæri til
að fjalla um; og þetta er mjög ihugunarvert. En nú er enginn tími til að
íhuga það; þetta er alt gjört f flughasti.
Þó eg þvi greiði atkv. móti frv., er það
ekkiaf þvi eg áliti, að ekki þurfi að hugsa
um þetta mál, heldur af þvf, að nú er
ekki timi til að hugsa það nægilega.
Jens Pdlsson: Eg á mjög erfitt með
að skilja andraæli þau, sem hafa komið fram gegn frumv. þessu, þegar komið er að því að greiða atkvæði um það.
Nú hljómar það frá háttv. þingm., að
mál þetta hafi ekki verið nægilega
hugsað. það er eins og þeim dyljist
það, að frv. hefir verið í háttv. Ed. nálega frá þingbyrjun, og þar fjallað ura
það af þeim mönnum, sem ættu að
vera lang færastir til þess, þar á meðal af kennaranum i kirkjurétti, og i
sjálfri nefndinni, sem fjallaði um þetta
mál, sátu stiftsyfirvöldin, sem eðlilega
eru þessu nákunnug. Svo, eftir að frv.
hefir fengið rækilega meðferð i háttv.
Ed., á þeim tima sem sú deild hafði
ekkí mikið að starfa, svo að hún hafði
nægilegan tíma fyrir sér, þá er hér
sett nefnd í málið, og þegar alt þetta
er búið, þá segja þeir háttv. herrar,
1. þm. Rang. (Sighv. Á.) og þingm.
66 (?. okt.).
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Mýr. (H. D.), að málið sé óhugsað. Eg
verð að efast um, að þó hinir háttvirtu þingm. heföu fylgt málinu, að
það hefði verið nokkura vitund betur
úr garði gert
Hvers eðlis er þetta mál? Málið er
þess eðlis, að skýra vafasöm ákvæði,
endurnýja það, sem eru viss lagaákvæði,
og slá þvi föstu að beztu manna áliti,
ráði og dómi, sem nokkur óvissa er
um; en vitanlega ekki að innfæra neinar verulegar nýungar.
(Sighvatur
Arnason: Hvaða lög eru fyrir dagsverki?). Það er vitanlega óvissa ein,
hvort lausakonur eigi að gjalda dagsverk eða ekki; sumir skarpir lögfræðingar hafa litið svo á, að þær ættu að
gjalda það; en nefndin hefir hér farið
meðalveg, og ákveðið þeim hálft dagsverk, af þvi að það er vitanlegt, að
lausakonur hafa verri kringumstæður
en lausaraenn, þvi þær hafa minni
tekjur.
Við verðum að gæta að þvi, að siðan lög þau, er gilda um gjöld til presta,
voru sett, hefir breytst ákafiega mikið.
Það hafa koroið fram heilai stéttir
manna, sem alls ekki voru til þá, þar
á meðal stór flokkur manna, sem kallaðir eru kaupstaðaborgarar. Það getur nú ómögulega hafa verið löggjafans
meining, að einn flokkur stórefnaðra
manna skyldi vera undanþeginn gjaldi
til klerka og kennilýðs. Enn fremur
eru þurrabúðarmenn við sjó, eða eins
og þeir eru kallaðir hér, útvegsbændur. Það er orðin tízka að þessir menn
greiði dagsverk, jafnvel þó hin gömlu
lög nái að réttu lagi ekki til þeirra.
Þannig er það bæði venja og álit
beztu manna, sem þetta frv. byggir á
i þeim atriðum, sem ekki eru beint lögákveðin. Þá er sú spurning, hvort
nokkur þörf sé á svona lögum. Eg
skal fara fám orðum um það.
Þar sem sum ai gjöldum þeim, sem
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prestum eru ætluð, eru svo vaxin, að
óvissa nokkur er um þau, þá getur
það bæði valdið óróa og orðið tekjumissir fyrir presta, sem þykjast ef til
vill ekki hafa heimild til að taka þau.
Þannig eru prestaköll til, þar sem svo
og svo mikið af tekjum presta hafa
verið dagsverk þurrabúðarmanna. Séu
nú ekki gefin slik lög sem þessi, þá
getur farið svo, að presturinn annaðhvort verði að sleppa tilkalli til tekna,
sem sumstaðar nema fleiri hundruðum
króna, eða ef hann vill ganga eftir
þessum tekjum, verði hann annaðhvort
að láta visa sér til baka með kinnroða,
eða fara i mál við þessa menn, og eiga
alt á hættu, bæði það hvernig málin
kunna að fara, og hverjar óþægilegar
og skaðlegar afleiðingar að öðru leyti
kynnu að verða af þeim málaferlum.
Enda þótt eg óski, að öll þessi gjöld
verði hið fyrsta úr lögum numin, þá
sé eg nauðsyn á skýrum ákvæðum;
það er, hvað einstöku presta snertir,
hrein nauðsyn á svona skýrum lögum,
til að koma í veg fyrir, að prestar
verði fyrir stórum tekjumissi, eðr i annan stað lendi i deilum við söfnuði sina,
eða jafnvel hvorttveggja. Eg álít þvi
viðurhlutamikið fyrir háttv. þm. að fella
þetta frv. Eg vona að háttv. þd. átti
sig á þessu, og sjái að það stafar enginn háski af þessum lögum;
eg mót
mæli þvi að frumv. sé svo gallað, að
koraa megi til mála að fella það nú.
Eg vil benda á, að nefndin hér hefir
haldið rétti prestanna heldur skemra
en háttv. Ed. Þannig hefir hún fært
upp launatakmarkið, sem er skilyrði
fyrir offurskyldu þeirra, sem hafa árstekjur, svo sem eru sýslunarmenn og
verzlunarmenn.
Eg vil sem sagt vona að háttv. deild
fari ekki að hefta þetta mál, sem búið
er að hafa svona mikið fyrir, og svona
mikil þörf er á.
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Sighvatur Arnason: Það er ekki langt
mál, sera eg ætla að taka fram, heldur
að eins stutt athugasemd. H. þm. Dal.
(J. P.) tók fram, að þetta frv. yrði til
þess að skýra málið, en þó er eg hrædd
ur um, að ákvæði séu 1 þessu frumv.,
sem ekki eru vel ljós, t. d. vildi eg
beina þeirri spurningu til hinna háttv.
flutningsm., hvað væri heil jörð, eins og
sagt er í frv.
Framsögumaður (Finar
Jónsson}:
Þessari siðustu spurningu þart eg ekki
að svara, þvi eg álít það svo skýrt
tekið fram, að ekki þurfi að svara
henni. (Sighvatur Arnason: Er 60 hndr.
torfa heil jörð, eða er hjáleiga heil
jörð?) Eg álít að hjáleiga verði að
teljast til jarðarinnar, nema hún sé
sérstakt býli. En annars getur það
verið spursmál, sem heyrir undir iögfræðingana, hvort hjáleiga, sem hefir
Bérstaka ábúð, hafi þann rétt, að skoðast sem heil jörð.
H. 1. þra. Rang. (S. Á.) sagði, að
þetta mál væri ekki komið frá þjóðinni,
en eg held að það megi segja um þetta
mál, engu siður en önnur mál, að það
8é komið frá þjóðinni. Þjóðin hefir
sýnt, að hún er i vafa í þessum efnum,
t. d. með öllum fyrirspurnum í blöðunum, svo eg held að það sé nauðsynlegt
að fá einhvern tima lagaákvæði, sem
sker skýrt og greinilega úr í þessu
máli. Mig furðar annars á að menn
skuli halda þvi fram, að þetta mál
komi ekki frá þjóðinni.
Svo er altaf
verið að tala um það, að þetta mál sé
svo illa hugsað.
Það var þó ítarlega
ihugað í háttv. Ed., og það einmitt um
það leyti, sera sú deild hatði góðan
tima, og svo verð eg lika algerlega að
bera það af nefndinni hér, að hún
hafl ekki ihugað það rækilega. Þó eg
að visu ekki geti rakið alla sögu þessara tekjugreina, eins og háttv. þm V.-
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Sk. (Guðl. G.) vildi, þá verð eg þó að
álíta lambsfóðrin skyldugjöld, því að
minsta kosti er það þó orðin svo föst
venja.
Eg held að þetta mál sé ekki meira
vanhugsað en svo mörg önnur, heldur
þvert á móti, þvi það hefir verið rækilega og vel ihugað. Eg vona þvi að
háttv. deild lofi málinu að ganga fram,
þar sem ekki hafa komið nein mótmæli
gegn einstökum ákvæðum frumv. Þær
athugasemdir, sem nokkurir h. þm.
hafa gjört, hafa meira verið almennar
og sumar jafnvel út i loftið.
ATKVGR.: Frumv. samþykt með
14 : 2 atkv.; og endursent forseta efri
deildar.

Greiðsla verkkaups.
FRUMVARP til laga um greiðslu verkkaups (306); 1. umr. 9. ágúst.
Flutningsmaður (Jens Pálsson): Þetta
frv. hefir, eins og auðsætt er, þann tilgang, að verkamenn, sem vinna verk
fyrir meiri háttar atvinnurekendur á
landinu, fái verkkaup sitt i peningum,
og koma i veg fyrir það, að þeir fái
verkkaupið i öðru en peningum. Frv.
nær til hinna stærri atvinnustotnana,
t. d. verzlunar, þilskipa, verksmiðja og
náma.
Tilgangur frumv. er sá, að
tryggja betur hag verkalýðsins i landinu heldur en hagur hans mundi verða,
et verkmönnura væri greitt verkkaup
sitt í vörum út úr búð. Svipað frv. og
þetta kom 1893 frá verzlunarmálanefnd
þeirri, sem Nd. setti. En það frumv.
hljóðaði um daglaun að eins við verzlanir.
Það urðu talBverðar umræður
um það, og voru færðar ástæður bæði
með því og móti. Og með því að allur fjöldi manna i hinni háttv. deild er
sá sami og þá var. þá flnn eg ekki á63*
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stæðu til að fara út i þær ástæður hér,
því þær munu vera háttv. þingmönnum kunnar.
Það frumv. féll þá með
12 : 11 atkv. Og það, sera var haft á
móti því þá, var það, að það gekk út
á hag og viðskifti einnar stéttar, kaupmannastéttarinnar.
En nú eru aðrir
tímar en þá. Nú eru fleiri stofnanir i
landinu en þá, og fleiri, sem að menn
vinna hjá en kaupmenn. Nú er farið
að stunda fiskiveiðar á gufuskipum, eins
og kunnugt er.
Mér er kunnngt um,
að þau 2 félög, sem í Hafnarfirði stunda
fiskiveiðar með gufuskipum, hafa í sumar og vor haft marga innlenda menn
í sinni þjónustu. Þeir hafa borgað þessum verkmönnum sinum verkkaup þeirra
í peningum, sem hefir haft hina mestu
blessun i för með sér. — Eg lit aftur
á móti svo á, að ef verkkaupið hefði
verið greitt með ávisun upp á vörur
út úr búð, einkum ef í þeirri búð væri
áfengissala, þá hefði það haft hina
mestu óblessun og óhamingju í för með
sér. Það er kunnugt, hvað af því leiðir
í framkvæmdinni, þegar borgað er í
vörum út úr búð, og þarf eg þvi ekki
að tala raikið um það hér.
Það er nú þegar komið svo langt,
að útlendingar hafa fengið leigða fossa
hér á landi um all-langan tima. —
Sömuleiðis hafa útlendingar fengið leigða
kalknámu hér i grendinni. Til þessa
starfa þar þarf á verkafólki að halda.
Ef þeir, sem fyrir þessum fyrirtækjum
stæðu, reistu þar upp verzlunarbúðir
og borguðu verkafólkinu með vörum úr
búðinni, þá gæti það orðið til mikils
skaða, þar sem þeir myndu geta ráðið
verðinu á vörunum. Það gæti þvi orðið til mikils óhags fyrir verkamennina
að fá verkkaup sitt í vörum, móti þvi
að fá það i peningum.
Mér finst ekkert á móti þvi, að lög
séu sett um það, að þessir menn borgi
verkkaup verkamanna sinna í pening-
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um. Kaupmönnum þætti að visu hart
að verða að borga verkkaupið i peningum, en úr þvi þessu máli er hreyft,
þá er talsvert viðkunnanlegra að ganga
ekki fram hjá kaupmönnum, en láta
aðra atvinnuveitendur vera skylda til
að greiða verkkaupið i peningum.
Frumv. fer fram á það, að þilskipaeigendur greiði verkafólki sinu verkkaupið í peningum, að svo miklu leyti,
sera verkamenn ekki fái hlutdeild í
afianum. Það er nefnilega viðurkent,
að það sé skynsamlegt, að hásetar á
þilskipum ráði sig upp á hálfdrætti og
það eru margir, sem heldur vilja að
laun þeirra séu i því fólgin. Samt eru
sumir, sem ekki vilja fara eftir þessari
reglu, og þvi er þörf á sérstökum lögum um þetta efni.
Eg vona, að háttv. þingdeild sjái að
það er nauðsynlegt, að fá föst lög um
viðskiiti milli verkmanna og vinnuveitenda, og eg vona að allir sjái, að tilgangurinn með slíku lagafrumvarpi er
góður. Slik lagasetning er heldur ekki
eins dærai.
Ekki fyrir mörgum árum
siðan voru á Englandi sett lög, sem
tryggja hag verkamanna gagnvart
vinnuveitendum. — A Englandi og Skotlandi má enginn vinnuveitandi gjöra
sér verzlunararð úr kaupi verkmanna
sinna. Þar þykir óhæfa að vinnuveitendur setji upp búðir, og borgi svo
verkafólki sinu með vörum.
Um önnur ákvæði í þessu frumvarpi
getur mönnum ef til vill sýnst sitt
hverjum. Það þykir ef til vill hart, að
banna mönnura skuidajöfnuð með lögum. En eg get ekki séð, að þetta sé
neitt ilt. Sá maður, sem fær lán, hann
fær það af þvi, að lánveitandinn hefir
tiltrú til hans.
Ef réttur þess manns,
sem hefði iánað slikum starfsmanni fé,
væri skertur við þetta ákvæði í frumv.,
þá væri það ekki rétt, en rétti hans
er alls ekki hallað með því. — Hafi
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verkmaður fengið fé að láni hjá vinnuveitanda áður en hann vann verk hjá
honum, þá versnar ekki hagur vinnuveitanda né rýrist réttur hans, sem
lánardrottins, þótt skuldunauturinn vinni
hjá honum upp á kaup i peningum, þvi
þegar hinn skuidugi verkmaður heflr
unnið og fengið þá peninga, þá stendur
hann betur að vigi með að geta borgað lánardrotni sinum. —
Séttur lánardrottins skerðist alls ekki
við þessi lög.
Eg ætla ekki að f*ra lengra út í þetta
mál að sinni. En eg býst við, að einhverjura þyki þurfa að bæta upp á
frumv. í einstökum greinum, og þá geta
þær breytingar komið fram seinna.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 14 samhlj. atkv.
Önnurumr. (C. 306); 11. ágúst.
Landshöfðingi'. Eins og kunnugt er,
heflr frumv, i þessa stefnu oft verið
rætt á þingi og jafnan felt, enda er eg
enn sem fyr mótfallinn frumv.
Eg get ekki skilið, hvers vegna það
er ástæða til að taka fyrir verkkaup
hjá sumum vinnuveitendum og ákveða
með lögum, að það sé borgað i peningum, en í öðrum tilfellum megi greiða
það á annan hátt. Eg fæ eigi skilið,
hvers vegna stairlsmenn við verksmiðjur eða starfsmenn á þilskipum eigi
heldur að fá borgað með peningum,
heldur en kaupamenn, er vinna hjá
bændum í sveit, og jafnvel vinnuhjú,
hvort sem er i kaupstað eða sveit.
Mér virðist eigi rétt af löggjafarvaldinu að takmarka samningsfrelsi manna
i þessari grein, með því að banna vinnuveitendum og verkamönnum að semja
eins og þeir vilja um það, hvernig
borguninni fyrir verkið skuli hagað. —
Þar að auki er eg viss um, að fyrirmæli frumv. yrðu óþægileg fyrir fátæklinga hér við sjóinn, og aí þvi kynni
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að leiða, að þeir yrðu af vinnu, sem
þeir annars gætu fengið.
Ef við tökum til dæmis þá menn,
sem vinna á þilskipunum, þá er það
kunnugt, að hásetar á þilskipum lifa
einatt á útgjörðarmönnum með þvi að
fá að láni hjá þeim út úr búð, það sem
þeir þurfa til þess að lifa á yfir veturinn.
En kæmust þessi lög á, þá yrðu þeir
algjörlega útilokaðir frá að geta tengið
slík lán; en það er komið það iag á,
að þegar liður að nýári munu þeir
jafnaðarlega vera búnir að eyða kaupi
sinu frá fyrra ári, og geti þeir þá ekki
fengið lán hjá útgjörðarmönnum, til að
lifa af þangað til útgjörðin byrjar, þá
verða þeir að fara á sveitina eða þiggja
styrk af sveitinni, en eg sé ekki hvað
er unnið við það.
Flutningsmaður (Jens Pdlsson):
Eg
get ekki verið sömu skoðunar eins og
hæstv. landsh. um þetta frumvarp. Eg
verð að álita, að það sé sérstök ástæða
til þess, að bæta kjör verkalýðsins með
8vona löguðum lögum.
Hæstv. landsh. hélt því fram, að það
væri eigi ástæða til, að verkamenn á
verksmiðjum eða við verzlanir eða á
þilskipum fengu kaup sitt borgað i peningum fremur en kaupamenn þeir, er
hjá bændum vinna. En það er aðgætandi, að hér er óliku saman að jafna,
þvi að kaupamenn, sem vinna hjá
bændum um heyskapartimann, fá kaup
sitt annaðhvort borgað i peningum eða
íslenzkri landvöru, annaðhvort eftir
gangverði, sem menn gjöra sig ánægða
með, eða eftir þvi verði, sem er á vörum þessum í verðlagsskránum, sem eru
til þess að ákveða verðið.
En aftur á móti getur kaupmaður,
sem borgar verkamönnum sinum með
vörum, alveg ráöið hvaða verð hann
leggur á þær, og afleiðingin af þessu er
viðurkend sú, að starfsmenn þessir verða
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skuldugir, og að ýmsu leyti ver staddir, en ef þeir fengju kaup sitt borgað i
peningum, og ættu svo að ábyrgjast
sig sjálfir.
En með því að fá verkaiaun sin í vörum út úr búðinni, bættir
þeim við að leiðast til að fara ráðlauslega að, auk þess sem það verður einatt til þess, að starfsmaðurinn getur
ekki fengið þær vörur, sem honum eru
nauðsynlegar; hann getur ekki keypt
innlenda nauðsynjavöru, svo sem kjöt
og smjör af því að hann hefir ekki
peninga.
Afleiðingin verðúr, að fólk
þetta lifir á útlendri vöru, korni og
kaffi og öðru slíku, sem eg álit mjög
óholt.
Hæstv. landsh. hélt því fram, að með
þessum lögum væri ótilhlýðilega tekið
fyrir samningsfrelsi manna; en eg fæ
ekki skilið, að þessi lög raski í neinu
rétti vinnuveitenda gagnvart þeim mönnum, sem þeir veita vinnu. Eg játa, að
þau geta orðið til þess, að kaupmenn
hætti að lána eða takmarka ián, en
fólk hefir þá einhver önnur ráð til að
útvega sér nauðsynjar sínar.
(Landshöfðingi’. Sveitina). Og að svo raiklu
leyti, sem það getur ekki hatt annað
ráð, þá sé eg ekki neitt á móti því, að
það fái styrk af sveitarsjóði til þess
að komast frara úr þeim kröggum, og
á meðan það er að iæra að íáta árstekjur sínar hrökkva til, lærir að lifa
á vinnu sinni, þá yrði það fólk raiklu
sælla og frjálsara, miklu betur statt.
Að vinnuveitendur þyrftu að borga
hærra kaup, það get eg ekki séð; þvert
á raóti yrði kaupið því að sjálfsögðu
að einhverju leyti lægra, þegar það
yrði borgað alt f peningura. En þetta
mundu verkamenu vinna upp með þvi
að »tá afslátt á vörum þeim«, er þeir
vildu kaupa, og að minsta kosti yrði
það tii þess, að hvetja þennan stóra
fiokk manna til ráðdeildar og sparsemi.

1036

Eg mintist sérstaklega á það við 1.
umræðu málsins, að ef hér risu upp
verksmiðjur og fleiri nýjar atvinnugreinir, þá mundu lög þessi fyrsí fá
verufega þýðingu; þvl að ef atvinnurekendurnir settu upp búðir og svöruðu
kaupi viunufólks sfns út úr þeim, þá
mundi verkmannalýður þeirra brátt
gjörast illa staddur, og verða jafnvel
vandræðafólk.
Það getur verið, að svipuð lög þessum séu enn ekki til f Danmörku eða á
Norðurlöndum, en afltur á móti eru þau
til i Englandi. Egjáta, að ákvæði laga
þessara geti verið óþægileg í svip fyrir
kaupmenn þá, sem hingað til hafa átt
því að fagna, að geta borgað vinnufólki
sínu út verkkaup þess i tómum vörum;
þeir mundu þurfa að hafa nokkuru
meiri peninga fyrirliggjandi; en vart
mundi liða á löngu, þangað til jatnvægi
kæmist aftur á hjá þeim og óþægindin
hyrtu.
Aftur á móti sé eg ekki að þau geti
einu sinni i svipinn, hvað þá síðar,
valdið útgerðarmönnum þiiskipa mikilla örðugieika, þvi að kaup þeirra til
hásetanna er venjulegast greitt með
hlut af afla skipsins, og eg hygg, að
það sé nú orðið viðurkent, að slik gjaldgreiðsla sé skynsaralegust fyrir báða
málsaðila.
Hásetarnir geta selt þennan fisk sinn
fyrir peninga, og þannig óbeinlínis fengið kaup sitt greitt í peningum; og eg
sé ekki betur, en að það sé alveg jafnóhætt, að lána hásetum út á afla sinn
með þessu fyrirkomulagi eins og verið
hefir hingað til. (Tryggvi Gunnarsson:
En skipstjórarnir ?) Þeir yrðu auðvitað
að fá kaup sitt í peuingum, en það
leiðir af sjálfu sér, að það yrði að lækka,
ef þörf gjörist, og af því hygg eg að
báðir partar hefðu hag.
En til þess
ætlast frumv., að það verði útilokað,
að útgérðarmenn geti ráðið háseta upp
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á mánaðarkaup og premiu, og borgað
þeim það út í vörum.
Eg veit að vöruborgunar-aðferðin er
viss gróðavegur fyrir kaupmenn þá,
sem skipin hafa i reikningi, en útvegsbændurnir, sem við kaupmennina skifta,
fá minstan hlutann af gróðanum i sinn
vasa; það mun vera venjan, að þeir
fái 6°/e afslátt af vörum þeim, sem
teknar eru út banda skipinu af skipverjum. Þeir yrðu þvf skaðlausir, þó
hásetum yrði borgað i peningum, ef
kaupið lækkaði, sem svaraði þessum
6°/o.
Hvað þá snertir, sem vinna hjá
botnvörpuveiðurum og hvalveiðamönnum, þá mun þeim enn hafa verið borgað kaup sitt i peningum. Lögin verka
þar því ekki öðruvisi, en að þau fyrirbyggja, að þessir menn geti sett upp
búðir og borgað í vörum verkkaup það,
sem þeir hafa hingað til borgað í peningum. Eg sé ekki hvernig þessi lög
fara að útiloka það, að kaupmenn muni
lána þeim mönnum, sem þau ná til. —
Þeii geta ógn vel lánað þeim ákveðna
krónutöiu, er lánþiggjandi gefur út
skuldabréf fyrir og lofar að borga á
ákveðnum tíma, og skuldina á hann
svo að geta greitt meðpeningum þeim,
sem hann hefir fengið, annaðhvort fyrir
afla sinn eða vinnu sina.
Lög þessi gefa þeim, sem ekki eru
skuldugir, mögulegleika til að eignast
peninga og hvetja þá til að spara. —
Nú er það oft fastsett og sjálfsögð regla
við verzlanir, að taka skuli verkkaupið
út í vörum, og þá fer oft svo, að sá
sem i raun og veru þarf ekki á vörunum að halda, tekur þær samt, og
þær verða eyðslueyrir hjá honum, þótt
öll likindi væru fyrir, að hann mundi
hafa geymt kaupið og sett það á vöxtu,
ef hann hefði fengið það borgað út i
peningum. —
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Þessi lög gjöra þvi roönnum léttara
fyrir að leggja upp fé, og míða að þvi
að venja á sparsemi, fyrirhyggju og
sjálfstæði.
Þórður Guðmundsson: Eins og háttv.
deild er kunnugt, hefi eg verið mótfallinn frumv. þessu á fyrri þingum.—
Vitanlega greiddi eg atkvæði með þvi,
að það gengi til 2. umr., og eg óska,
að eg sæi mér fært að greiða atkvæði
með því áfram, sæi, að það gæti orðið
að virkilegum notum, en ekki til að
spilla fyrir landsmönnum. Eg játa, að
þetta frumv. er viðtækara en frumv.
þau, sem áður hafa verið hér fyrir
þinginu um sama efni, og horflr þvi
nokkuð öðruvisi við. En ekki held eg
þó að frumv. geti i öllu tiiliti orðið holt
fyrir landið, þótt það nái fram að ganga.
Vitanlega er í þvi fólgin stór réttarbót
fyrir vinnuveitendur, en eg álit litt
framkvæmanlegt fyrir vinnuþíggjendur,
að fullnægja ákvæðum frurav.
Eg sé ekki betur en það muni verða
of vaxið fyrir ali-flesta menn, að greiða
f peningum öll þau verkalaun, sem
þeir eiga að gjalda. Eg fæ ekki betur sóð,
en að það mundi reynast lítt kleift
fvrir þá, sem eiga að borga máske alt
að 500 kr. á dag i verkalaun, eins og
sumar verzlanir hér gjöra, að eiga að
greiða alt þetta gjald í peningum. —
Það mundi sjálfsagt bafa mikil áhrif á
verzlunina í heild sinni, ef að kaupmönnum yrði lögð þessi byrði á herðar,
en áhrif þau yrðu tæplega til góðs fyrir
viðskiftamennina.
Það 8em þó stríðir mest á móti þvi,
að eg geti fallist á frumv. þetta, er það,
að eg er sannfærður um, að gjaldmáti
sá, sem frumv. fer fram á, mundi
brátt tærast út til alira, sem kaup eiga
að fá fyrir vinnu sina; það mundi brátt
fara svo, að sveitabændur þyrftu að
greiða kaupgjald alt i peningum. —
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Kaupafólk, sem úr kaupstöðum kæmi, meiri peninga um þann tima ársins,
mundi setja peninga upp í kaupgjald þegar mest vinna væri hjá þeim, en
sitt, það mundi vilja fá það greitt i þessir peningar kæmu aftur, sumpart
beinhörðum peningum eigi sfður en til kaupmanna sjálfra fyrir útlendar
kaup sitt í kaupstöðunum. Svo mundi vörur, sumpart til landbænda fyrir afvinnufólkið læra af því, og koma fram urðir sveitabúskapar, og það væri gott
með hinar sömu kröfur.
En hvaðan að dálftið meira af peningum væri í
ættu bændur að taka alla þá peninga? gangi meðal fólks i sjávarþorpum.
H. þm. óttaðist það stórkostlega, að
Það bið eg háttv. flutningsm. (Jens P.)
svipuð lög og þessi yrðu innan skamms
að segja mér. Eg sé það ekki.
Eg held það muni ekki verða hlaupið færð yfir á bændur, svo að þeir yrðu
að því fyrir sveitabændur, að fá pen- neyddir til að borga hjúum og kaupaHvað kaupafólk
inga fyrir búsaturðir sínar, það er auð- fólki i peningum.
séð, að við það, að svo mörgum á að snertir, tók eg fram áðan, að kaup þess
greiða kaup í peningum, þa muni verða væri annaðhvort greitt í landaurum á
enn örðugra fyrir bændur að fá pen- landsvísu, eða í peningum, þvi það er
inga hjá kaupmönnum, en að undan- vist ekki alment hér 1 landi, að bændförnu hefir verið, og vita þó allir, að ur borgi kaupafólki með ávísun út úr
búð. Slíkt mun vera hrein undanteknþeir hata ekkí legið lausir fyrir.
Eins og hagur vor stendur og horfur ing.
Hvað hjúin snertir, mun það vera aleru, get eg ekki samþykt frumv. þetta,
en eg óska af alhuga, að ástæðurnar ment, að bændur borgi þeim kaup sitt
væru þannig, að unt væri að greiða ( peningum eða peningavirði, t. d. þegalt kaupgjald í peningum án þess að ar hjú hafa skepnur i fóðri. Hitt á sér
stofna þjóðinni í voða. En það er öðru reyndar líka stað, einkum við sjó, að
nær en svo sé. Eg er viss um, að ef bændur borgi hjúum í innskrift. En eg
fram á það ætti að fara, þá raætti með hefi vitað dæmi til þess, að slikt hefir
sanni segja: Vont hefir verið en verra orðið hjúunum beinlinis til ills. Þegar
til kaupmannsins er komið, er hjúunum
mun verða.
Flutningsmaður {Jens Pálsson): Eg sagt, að þau verði að taka kaupið út i
vil svara h. 2. þm. Rangv. (f>. G.) og vörum, en afleiðingin af því verður sú,
get ekki verið honum samdóma, þar fyrir uppvaxandi fólk, að þegar það
sem hann vorkendi kaupmönnum að fær ekki annað en vörur, þá tekurþað
hafa svo mikla peninga, sem þyrftu til út ýmislegan óþarfa, eða jafnvel það
þess að borga verkamönnum vinnu sem er skaðlegt. Eg þekki dæmi til
þeirra með peningum. Eg sé ekkert þess, að menn, sem þannig hafa fengið
erfitt í þessu. Kaupmennn þurfareynd- kaup sitt borgað úr búð ár eftir ár,
ar að byrgja sig upp með peninga i hafa ekki að eins vanist á munað, heldfyrstu, en siðan fá þeir peningana aft- ur beinlínis á drykkjuskap. Eg held
ur, þvf auðsætt er, að í kauptúnum, að þessu fólki væri hollara að fá svo
þar sera ekki eru nema 1 eða 2 verzl- sem 25°/o lægra kaup, og fá það í penanir, þá kaupir sá, er unnið hefir nauð- ingum, svo það gæti komið þeim í sparisynjar sínar aftur fyrir peninga hjá sjóði, en það er miklu meiri freisting
sama kaupmanninum og hann hefir fyrir menn að taka út óþarfa, þegar
unnið hjá. Af þessu leiddi einkum það, þeir geta ekki fengið nema vörur í búðað kaupmenn þyrftu að hafa dálitið unum, og verða neyddir til að taka
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eitthvað. H. þm. talaði um, að þetta
yrði óþolandi fyrir bændur, af því að
þeir fengju ekki peninga út úr verzlununum, þvi þeir væru ófáanlegir i
verzlunum. Séu peningar ófáanlegir
tyrir vörur, þá er það óeðlilegt ástand,
sem þarf að kippa í lag, en hafi h. þm.
kvartað yfir þvi, að þeir sem skulduðu
við verzlanir, fengju ekki peninga út, þá
er það ekki svaravert, þvi hvernig
eiga þeir yfir höiuð að fá nokkuð út?
Eg þykist þannig hafa hrakið mótbárur h. þm., og vona að menn sjái, að
þær hafa ekki sannarlegt gildi.
Tryggvi Gunnarsson: Eg veitaðfrv.
þetta er sprottið af góðri meiningu, til
þess að bæta kjör verkmanna, en eg er
hræddur um að það leiði til vandræða.
Eg þekki til á Norður- og Austurlandi,
að þar er ómögulegt að selja heila fiskfarma til kaupmanna fyrir peninga,
eða yfir höfuð að selja fisk og ull fyrir peninga, af því verðið á íslenzku
vörunni er svo hátt. Þegar egvarfyrir norðan, var það helzt sauðfé, sem
hægt var að fá peninga fyrir. A Eyjafirði og Siglufirði koma árlega 4— 5000
tunnur af lýsi í verzlanirnar,sem ganga
þar vanalega með hærra verði en íæst
erlendis, svo kaupmenn hafa vanalega
skaðast á þvi, þó þeir hafi borgað það
í vörum, hvað þá ef ætti að borga það
i peningum.
Eg er hræddur um, að ef ætti að
borga öllum vinnulaun sfn i peningum,
mundu ekki verða nægilegir peningar
til i landinu.
Það er satt, sem hæstv. landsh. sagði,
að ef hætt yrði lánsverzluninni, mundi
verkalýðurinn verða í hreinum vandræðum, þegar komið væri fram á veturinn. Eins og nú er, fá hásetar þvi
að eins vörulán hjá kaupmönnum, að
skipseigendurnir útvegi þeim það, en
Alþ.tið. B. 1899.
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skipseigendur fá lánað hjá kaupmönnum því að eins, að þeir taki það ivörum en ekki í peningum.
Nú er að færast J vöxt að hásetar
fá í kaup helming þess sem þeir draga,
og þá geta þeir ekki fengið borgun fyrir fisk sinn fyr en hann er orðinn þur
á vorin, ef lánsverzlunin ætti að hætta.
Þeir hásetar eru örfáir, sem þola svo
langa bið, og eg skil ekki hvernig þeir
hásetar ættu að geta komist af fram á
vor, sem nú eru allslausir fyrir nýár,
og lifa að eins það sem eftir er af vetrinum upp á væntanlegan afla sinn.
Þar sem lögum þessum er að eins
ætlað að ná til einstaks fiokks manna,
þá kærau þau mjög ójafnaðarlega
niður, t. d. þegar lausamaður, sem er
við veiðar á fiskiskipi á vorin, á heimting á að fá laun sin í peningum, en
svo fer hann næstu viku upp í sveit
til heyvinnu, þá á hann ekki heimting
á að fá vinnu sína borgaða í peningum, og verður að taka kaup sitt í landvöru, þó er þetta sami maðurinn í sama
landi og máske sömu sveit. Þetta eru
ekki jafnréttislög. Þess utan verður
að líta á, að þetta frumv. er ekki litið
haft á samningafrelsi manna, og eg er
hræddur um, að það verði óhaganlegt
fyrir báða málsaðila, því þó það geti verið haganlegt fyrir menn að fá peningaborgun fyrir unnið verk, þá getur það
lika verið óþægilegt að fá ekki lán,
þegar bjargarlaust er og gjaldeyrir
þrotinn. Eg held þvi, að þó frumv.
þetta sé komið fram af góðum tilgangi,
þá muni það reynast óhentugt í framkvæmdinni, fyrir bæði vinnuveitendur
og vinnuþiggjendur.
Jón Þórarinsson: Lík frv. og þetta
hafa komið fram á 2 undanförnum þingum, og hefi eg verið á móti þeim, af
því þau hafa að eins snert eina stétt,
66 (9. okt.).
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nefnilega kaupmennina, en eins ogfrv.
liggur fyrir nú, greiði eg atkvæði mitt
með því.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) uxu i augum
þau vandræði, sem verða myndi, ef
frumv. þetta yrði að iögum, bæði fyrir
vinnuveitendur og vinnuþiggjendur.
Hann tók sem dæmi upp á þetta flskimennina, og hélt hann að til vandræða
leiddi, ef þeir gætu ekki fengið vinnu
sina borgaða i öðru en peningura. En
eg skil ekki í þvi, að mönnum yrði
vandræði úr því að hagnýta sér peningana. Nú fá hásetar ekki kaup sitt
í peningum, heldur fá þeir hlut af aflanum upp i kaup sitt; aflann geta þeir
selt fyrir peninga. Það er orðið auðveldara að selja fisk fyrir peninga nú,
heldur en áður var. Hvert fara svo
þessir peningar? Náttúrlega til kaupmannanna aftur! Peningavandræði
kaupmanna verða þá varla eins óttaleg og h. þm. heldur.
Þetta frumv. er spor i áttina að útiloka vöruskiftaverzlunina, og er það að
minni hyggju ómetanlegur kostur á
þvi.
H. þm. hélt, að það yrðu mikil vandræði fyrir vinnuþiggjendur að lifa á
vissum tima árs, nefnilega úr þvíkomið er fram á jólaföstu, og einkum þegar komið er fram yflr nýár, af fyrra
árs forða, og getur það satt verið. Þó
að svo sé, að nokkur vandræði geti af
þessari breytingu stafað fyrir einstaka
menn, þá verður það að eins millibilsástand, og þetta millibilsástand verður
ekki langt. Að því afstöðnu er svo
mikið unnið fyrir þessa menn, að einmitt þeirra vegna er brýn nauðsyn til
að koma breytingunni fram.
Það er meira siðspillandi en margur
kann að halda að lifa í sifeldum skuldum, si og æ upp á náð annara. Menn
hætta að hugsa um sinn eigin hag, og
kasta allri sinni áhyggju upp á lánar-
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drottin sinn; enda er ástandið svo nú,
að kaupmennirnir eru í raun og veru
fjárhaldsmenn fátækliriga; enfátæklingarnir ómyndugir aumingjar um fjárhag
sinn. En ef þetta frumv. verður að
lögum, þá gerir það fólkið sjálfstæðara
og kennir því að fara vel með eigur
sinar.
Þótt þetta liti dálitið ægilega út fyrst
í stað, þá veit eg það sannast, að breytingin verður til batnaðar.
Landshöfðingi: Mér finst ekki fullkomlega hraktar mótbárur þær, sem
komið hafa fram gegnfrumv. Egskyldi
fremur vera með frumv., ef það lika
næði til vinnufólks og kaupafólks. H.
þm. Árn. (Tr. G.) tók það íram, að ef
lausamenn væru fyrst á skipi, þá ættu
þeir að fá kaup sitt í peniDgum eftir
frumv.; síðan fara þeir upp í sveit og
þar eiga þeir ekki heimting á að fá
annað en vörur fyrir vinnu sina. Þeir
eiga að fá samkvæmt frumv. i öðrum
staðnum peninga fyrir vinnu sína, en í
hinum staðnum vörur. Eg ersamdóma
h. þm. að frumv. er í þessu tilliti óréttlátt. Við getum lika tekið til dæmis:
smiðir, sem vinna einhverja stærri akkorðsvinnu við þilskipagjörðir, þeir eiga
samkvæmt frtimv. að fá Jaun sfn í peningum, en aftur á móti eiga þeir ekki
heimting á að fá peninga, efþeirvinna
að einhverju öðru. Eg skil ekki i þvi,
hvers vegna þessi ósamkvæmni á að
eiga sér stað. Ef maður t. d. vinnur
að smiði eða aðgjörðum á þilskipi, þá á
hann heimtingu á að fá laun sin i peningum, en ef hann aftur á móti vinnur að aðgjörð á húsum, eða brúarsmiði
eða öðru þess konar, þá getur hann
ekki krafist peninga upp i kaup sitt.
Þetta er óréttlátt. Eg hefi ekki heyrt
flutningsmann (J. P.) sýna fram á, að
þetta væri rétt.
Jón Jensson: Mér finst eg hljóti að
játa, að tílgangurinn með írumv. sé rétt-
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or og góður, að vernda þá raenn, sem maður eigi að fá svo og svo mikið i
sakir fátækt^r sinnar eru öðrum frem- kaup, sem hann á að taka út í vörum,
ur venjulega ósjálfstæðir og ofurseldir en svo er það alveg á valdi kaupmannsvoldugri raönnum. Það er sama hugs- ins, að setja það verð á vöruna sem
unin, sem hefir fætt aí sér vinnuhjúa- honum sýnist, og með þvi að setja það
tilskipunina. Hér er að ræða um dag- hærra, og jafnvel miklum mun hærra,
launamenn, þá menn, sem ekki hafa en venjulegt verð er á vörunni, getur
annan kaupeyri en vinnu sína. Meðalið, þá kaupmaðurinn breytt kaupinu eftir
sem frumvarpið hefir fyrir augum að vild sinni. Og eg hefi séð dæmi þess,
nota, er að gjöra kaupmönnum eða út- að sumir kaupmenn, sem hafa mest
gerðarmönnum að skyldu að borga skifti við verkm., eins og þá, erfrv. nær
verkmönnum sínum með peningum. til, færa sér þessa tilhögun nyög í nyt,
Kaupmanna vegna og útgerðarmanna og hafa miklu hærra verð á vöru sinni,
sé eg ekki að þetta sé neitt ísjárvert, en algengt er annarsstaðar, þar sem
en það getur verið hættulegt vegna selt er móti peningum. Svona lagaðri
daglaunamannanna sjálfra; lánstraustið ágengni eru daglaunamenn ekki menn
er i voða. Ef kaupmenn ekki raega til að hrinda af sér, en lögin verða að
greiða verkkaup með skuldajöfnuði, — hjálpa þeim til þess, og eg álit það
en það er ákvæði frumv., — þá forð- eiga að vera aðaltilgang þessa frumv.
ast þeir að lána þeim mönnum, sem að bæta úr þessu.
Þetta geta lögin
ekki hafa annað en vinnu sinaað borga gert, með því að ákveða, að kaupið
með, því kaupmenn standa réttlausir skuli goldið annaðhvort i peningumeða
gagnvart slikum mönnum til að ná með vörum með almennu peningaskuld sinni, þegar lögin skylda kaup- verði.
manninn til að greiða verkmanninum
Hér i Reykjavík yrðu engin vandræði
út kaupið i peningum, án tillits til þess, úr þessu, þvi hér er ávalt hægt að vita,
þó verkmaðurinn skuldi kaupmanninum hvernig vörur ganga móti peningum. Og
jafnvel meira en þvi nemur. Þetta leið- verkmaður gæti strax fengið verðið sett
ir til þess, að kaupmenn vilja ekki lána niður, ef það væri sett of hátt af kaupm.
verkmönnum, og svo fara þeir á sveit- Kaupmenn myndu þá einnig hafa minni
ina. Lög þessi eyðileggja einmitt láns- hag af þvi að láta vörur einungis, og
traust þeirra manna, sera þau ættu að fást fremur til að hjálpa verkmanni um
styrkja og vilja styrkja og vernda. Það peninga, heldur en nú, og væri það
er sýnilega stór galli.
kostur, og eins mundi þá hægra fyrir
H. 2. þm. K.-Q. (J. Þ.) sagði, að þessi verkmanninn að fá hjá kaupmanni á»credit«, þetta lánstraust, væri til eyði- visun upp á vörur hjá öðrum, sem hann
leggingar, og þessi lög ættu að fyrir- hefir ekki sjálfur til, þvi að kaupið
byggja þá eyðileggingu, sem af því væri miðað við virkilegt peningaverð,
leiddi. En þetta er ekki rétt. Láns- og ekki falskt verð eins og nú er.
Jón Þórarinsson: Þeir sem talað hafa
traustið er i sjálfu sér gott, og það er
nauðsynlegt fátækum mönnum. En þó á móti frumv. hafa hent á nokkura galla
eg hafi út á ákvæði frumv. að setja, á þvi, sem þurfi að breyta. Allir hafa
vil eg ekki þar með að frumv. sé felt, þeir játað að stefna frumv. sé góð, en
að eins þyrfti að gera nokkurar bfeyt.hugsunin i þvi er rétt.
Nú er venjan að ákveðið er, að verka- íngar á þvi. Það var óheppilegt, að
66*
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ekki urðu lengri umræðurnar við 1.
umr., því þá hefði mátt koma með brt.
við frumv., en örðugra að breyta því
við 3. umr.
Eg vil þvi stinga upp á nefnd, og
vona eg að hún geti fljótlega afgreitt
álit sitt, og enn þá er nægilegur timi
til að frumv. þetta nái fram að ganga.
H. framsm. (J. P.) hefir þegar beðið um
orðið, og vil eg láta hann sjálfan stinga
upp á nefndinni.
Sighvatur Arnason: Það er að eins
eitt, sem eg vil vekja athygli á.
H. 2. þm. K.-G. (J. Þ.) sagði, aðhonum þætti heppilegt að nefnd væri sett
i málið til þess að ihuga það, og þegar hann sagði það, datt mér í hug að
koma með eina atbugasemd til leiðbeiningar fyrir nefndina ef hún yrði
Bkipuð í málið. Fyrir minni hugsun
stendur það, að þetta frumv. gangi alt
of vítt, nefnil. of mikið inn á samnings
frelsi manna. Það ríður á að gæta
þess vel og vandlega, að skerða það
ekki, því það er almennur mannréttur,
sem ekki á við að ganga of nærri.
Það er ekki annað, sem eg ætla að
taka fram að þessu sinni.
tlutningsmaður (Jens Pálsson): Hæstv.
landsh. lét í ljósi, að hannværi jafnvel
ekki mótfallinn þannig löguðu frumv.,
ef það næði jafnt til allra starfsmanna,
vinnufólks og kaupafólks. Þegar eg
skrifaði frumv. upp til flutnings hér,
hafði eg hugleitt þetta atriði, og ráðið
af að láta það ekki ná til vinnuhjúa
né kaupafólks hjá sveitabændum. Það
sem kom mér tii að gera það ekki, var
það, að vinnufólksstaðan er ákveðin
með sérstökum lögum, og því fanst mér
ekki viðeigandi að setja ákvæði um þá
stöðu i þetta frv., en að því er snertir
kaupafólk á sveitabúum, er eigi þörf á
slikum ákvæðum; það hefl eg áður tekið fram og fært ástæður fyrir. Aftur á
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móti gæti verið nokkur ástæða til, að
frumv. þetta næði til kaupafólks við
fiskiveiðar, og það því fremur, sem fólk,
sem fer til Vestfjarða og Austfjarða i
kaupaviunu og starfar við bátaútveg,
verður stöku sinnum að taka innskrift
i búð í kaupið. Útvegsbændurnir áskilja
sér stundum, að verkafólk taki nokkuð
at kaupi sinu i vörum út úr búðum.
Mér finst að eg gengi inn á útvíkkun frumv. i þessa átt, enda þótt eg
verði að játa, að ekki sé eins mikil ástæða til að tryggja þetta kaupafólk
eins og annað verkafólk, vegna þess að
almenna reglan er sú, að því sé borgað i peningum. Eg vil taka það fram,
að eg sjálfur hefi í 20—30 ár aldrei
borgað i öðru en peningum, nema þvf
að eins, að menn hafi heldur viljað hafa
skepnur eða landvöru; þvi þá hefi eg
borgað með þeim. Bændur hafa það
einnig fyrir aðalreglu að borga vinnufólki sínu með peningum, nema þegar
það vill heldur hafa skepnur með upp
í kaup sitt.
Hæstv. landsh. þótti það misrétti, að
raenn yrðu að borga suma akkorðsvinnu
i peningum en suma ekki.
Hann tók
ljós dæmi: smiður, sem vinnur að smíði
eða aðgerð á þilskipum, á að fá peninga upp í kaup sitt, en ef hann vinnur að smíði eða aðgerð á húsi, á hann
ekki að fá peninga fyrir vinnu sina. Til
þessa er því að svara, að þeir, sem
smiða hús, taka vanalega ekki annað
en peninga upp í kaup sitt, nema þegar
þeir smiða hús við verzlanir, að þá eru
þeir einkum látnir hafa vörur fyrir starf
sitt. Að öðru leyti álít eg ekki þörf á
að tryggja smiði, þvl venjan tryggir þá.
Ef ræða er um smiði, sem taka sveina
til að vinna með sér, þá eiga þeir að
sjá sveinunum fyrir kaupi, og hafi smiðirnir sjálfir rétt til að fá peninga, þá
eiga sveinarnir einnig heimting á, að
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þeira sé goldið ipeningum. 1. þm. Arn.
(Tr. G.) þótti órétt að lausamaður. er
sé á þilskipi vorvertið, en fari svo í
kaupavinnu, eigi heimtingu ápeningum
fyrir þilskipsvistina, en verði svo að
taka vörur í sumarkaupið. — Ráðið til
þess að láta hann fá kaupið frá þilskipinu í öðru en peningum er gefið i
frumv.; það er að ráða hann fyrir part
af aflanum.
Háttv. þm. Arness. tók fram að úr
þessu yrði ójöfnuður, þar sem lausa
menn, sem bregða sér i fiskitúr, fá
peningaborgun, en ekki þeir, sem fara
upp í sveitina, en við þessu má gjöra,
með þvi að taka menn upp á hlut, og
þó það sé ekki gjört á fiskiskipum,
þá má þó gjöra það á hákarlaskipura.
Þá er sú mótbára, að fátækir menn
muni fara á sveitina, ef þeir geta ekki
fengið lán hjá kaupmönnum, en egskil
ekki að rétt sé að gjöra svo mikið úr
þessum lánum. Hugsum okkur 2 menn,
Árna og Bjarna, sera báðir standa jafnt
að vigi, eru verkamenn og eiga að
framfleyta heimili, við skulum taka til
10 ár. Árni kemur ár sinni svo fyrir
borð, að hann lánar ekki fyrir fram,
en Bjarni byrjar með þvi að taka 3—
6 mánaða lán; setjum svo að þeir séu
báðir jafn eyðslusamir. Nú er það auðsætt að Bjarni, sem er skuldugur, er
ófrjálsari, hefir ekkert að segja og
verður því að sæta verri kjörum öll
þessi 10 ár og liður því aðeins tjón af
þessu láni. Eg sé því ekki hvaða búbót honum er að þessu iáni, og óliklegt
er að ekki mætti finna eitthvert ráð
til að komast hjá þvi.
Háttv. þm. Rvk. tjáði sig vinveittan
stefnu frv. og taldi hann það ekkert isjárvert fyrir kaupmenn, en aftur á
móti fyrir daglaunamennina sjálfa; hélt
hann að þeir mundu komast i vandræði.
Eins og nú stendur, getur kaupmað-
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urinn gjört samning við raann, sem
hann lánar, um að vinna hjá sér upp
i skuldina, en honura má standa á
sama, hvort daglaunamaðurinn vinnur
hjá öðrum og borgar svo kaupm. þá
peninga, sem hann fær hjá honum, eða
kaupmaðurinn lætur hann vinna fyrír
þessum peningura hjá sér, og kemur
þvi alt i sama stað niður.
Eg skal þvl ekki orðlengja þetta
meira, en að eins geta þess, að eg er
fús á að taka á móti hverjum þeim
bendingum, er miða að þvi að bæta
frv. og gjöra það hæfara til að ná tilgangi sinum. Felst eg þvi á tillögu
h. þm. G.-K. um að rétt sé að setja
nefnd i málið og skal eg leyfa mér að
stinga upp á 3 manna nefnd.
Nefnd sþ. með 16 atkv.
Kosnir í nefndina:
Jón Jensson
með 17 atkv.
Jens Pálsson
— 16 —
Jón Þórarinsson — 7 —
2. umr. frestað.
F r a m h. 2. u m r. (C. 306, 398); 15.
ágúst.
Framsögumaður (Jón Jenssoriy. Nefndin, 8em kosin var i þetta mál, hefir gert
sér far um að laga frv. i meðferðinni
i þá átt, að sú hugsun, sem henni fanst
eiga að liggja i þvi, gæti koraið fram
án þess að rekast á. Nefndinni fanst
hugsunin í frv. sú, að stuðla að því að
lögin framvegis ákvæðu að verkkaupið
skyldi vera miðað við sannverð en ekki
nafnverð einungis, að það væri ekki
lagt óvirkilegt verðlag á vinnuna heldur virkilegt. Auðvitað yrðu vinnulaunin við þetta sumstaðar lægri á pappírnum en nú er, en vinnuveitendur geta
þó ekki gjört vinnulaunin að engu
eða rýrt þau eftir vild, með þvi að setja
upp sina eigin vöru, eins og þeir hafa
gjört sumir hingað til. Til þess að
koma þessu fram, hefir nefndin ákveð.
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ið að verkkaupið eigi að greiðast raeð
peningum eða vörum eftir peningaverði.
Þá hefir nefndin sett það ákvæði ífrv.,
að verkkaup megi greiða með skuldajöfnuði, ef samningar séu til þess.
Nefndin áleit sem sé að hið upphaflega
ákvæði frv., að banna algerlega alla
samninga utn skuldajöfnuð, gengi oflangt og væri einmitt til óhagnaðar
fyrir verkamenn, að þvi leyti, að það
gæti orðið til að rýra lánstraust þeirra,
en lánstraust er oft óhjákvæmilegt skilyrði týrir fátæka verkamenn. Nefdin
vill þvi breyta frv. í þá átt, að verkamenn geti að vetrinum til fengið lán bjá
vinnuveitendum og gjört samninga viö
þá ilm borgun með vinnu að sumrinu
til, en það er auðvitað, að til þess að
tryggja sig, verða kaupmenn að krefjast þar skriflegra samninga Eg skal
svo ekki að svo stöddu fara fleiri orðum um frv., en vona að menn skilji
hvað hefir vakað fyrir nefndinni og
viðurkenni að hún hafi koraist nokkurn veginn viðunanlega út úr starfi
sinu.
ATKVGR.: Breyttill. við 1. gr. frv. sþ.
með 16 shlj. atkv.
1. gr. frv. samþ. með 13 : 1 atkv.
Brtill. við 2. gr. frv. samþ. með 13
shlj. atkv.
2. gr. frv. sþ. með 13 shlj. atkv.
3. — — — — 12 — —
4. _____ 14 _ _
Frv. var síðan vísað til 3. umr. með
13 : 2 atkv.
Þriðja u m r., (C. 437); 17. ágúst.
ATKVGR.: Frv. var sþ. með 15 : 3
atkv. og verður sent Ed.
E i n u m r. (C. 570, 571) 26 ágúst.
ATKVGR.: Frv. samþ. með 14 sblj.
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Bann gegn áfengistilbúningi.
FRUMVARP til laga um bann gegn
tilbúningi áfengra drykkja (136); 1.
umr. 21. júlf.
Flutningsmaður (Guðlaugur Guðmundsson): Á þinginu 1895 gekk frv., sem
var orðrétt samhljóða þessu frv., gegnum neðri deild með 17 samhlj. atkv.,
svo það þarf ekki langa ræðu til að
mæla fram með því. Eins og menn
vita, stendur. til að hækka talsvert gjöld
á áfengi og má þvi búast við að einhverjir verði til að setja á stofn áfengisgjörð i landinu sjálfu. Sá hugsunarháttur hlýtur að vera farinn að ráða
hjá þinginu, að sú atvinna sé skaðleg.
Eg tek hér frv. upp alveg eins og
það kom fram þá, að eins að því undanteknu, að hér er einu orði breytt. Eg
óska að þetta frumvarp megi ganga til
2. umr.
Samþykt að málið gengi til 2. umr.
raeð 20 shlj. atkv.
Ö n n u r u m r. (C. 136, 160); 24.
júli.
ATKVGR.: 1. gr. frumv. samþ. með
16 shlj. atkv.
2. gr. frumv. samþ. með 14 samhlj.
atkv.
Fyrirsögnin samþykt án atkvæðagreiðslu.
Máliuu visað til 3. umræðu i einu
hljóði.
Þriðja umr. (C. 136); 26. júlí.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg ætla
aðeins að koma með þá stuttu athugasemd viðvíkjandi brtill., að hún fer að
eins fram á litilfjörlega orðabreytingu,
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og vona eg að það verði ekki þvi til
fyrirstöðu að málið verði samþykt.
ATKVGR.: Brtill. við 2. gr. frv. var
samþ. með 12 atkv. og frv. sjálft með
þessari orðabreytingu samþykt með 17
atkvæðum gegu 1 og var siðan visað
til Ed.

Fjármál bjóna.
FRUMVABP til laga um fjármál hjóna
(228); 1. umr. 29. júli.
Klemens Jónsson: Þegar þetta frv.
var lagt fyrir h. Ed. af stjórninni, fór
mér eins og fleirum h. þm., að það
gladdi mig að sjá það komið fram, og
eigi var það síður gleðiefni, að það er
einmitt komið fyrir tilstilli alþingis, út
af þingsályktun, sem var samþykt hér
1895.

Hér eru gjörðar töluverðar umbætur
á þvi ástandi sem nú er, að því er
snertir fjármál hjóna; hingað til hefir
gift kona verið alveg ómyndug i fjármálum, en nú á hún að fá fjárfbrræði
á sama bátt og ógift kona, eða hún
verður hálftnyndug 18 ára, og fullmyndug 25 ára, enn fremur skal eg
tilnefna, að konan fær nú rétt til að ráða
yflr afiafé sinu af sjálfstæðri atvinnu á
sama hátt og veriðhefir (Danmörku siðan
lög frá 7. maí 1880komust þar 1 gildi;
auðvitað hefir eigi verið veruleg þörf
á þessu hingað til, þvi enn þá eru það
tiltölulega fáar giftar konur, sem reka
sjálfstæða atvinnu, en það má búast
við þvf, að þeim fari nú fjölgandi, og
að einmitt þessi lög verði til þess að
uppörfa þær til þess, þar sem þær nú
geta sjálfar notið arðsinsaí atvinnu sinni.
Það er kunnugt að frv. þetta er samið af tveim hinum helztu lögfræðingum
Dana: þeim .NeUemann fyrverandi ístandsráðgjafe eg Deuntzer, sem undir
30 ár hefir verið kennari i þessarj
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fræðigrein við háskólann íKaupmannahöfn. Eftir öllum þeim undirbúningi,
sem málið hefir fengið, sé eg ekki ástæðu þess að nefnd sé skipuð i það,
heldur ætti það að geta gengið sinn
greiða gang gegnum þessa deild, ekki
slzt nú, eftir að h. Ed. hefir lagað orðfærið á frumv., eins og lika var full
þörf.
En þó er hér ofúrlitill hængur á þvi
frv., sem h. deild hefir liggjandi fyrir
sér. Þegar eg fór að bera þetta frv.
saman við hið upprunalega frv., til þess
að gæta að, hvort h. Ed. hefði gjört
nokkurar efnisbreytingar á frumvarpinu,
þá varð eg þess var, að i það vantaði
alla 12. gr. og ftaman af 13. gr. Það
má gjöra ráð fyrir að þessi kafli hafi
tallið burtu nú við prentun frv. En eigi
að síður efast eg um að málið geti
komið hér til umræðu fyr en þesai
galli hefir verið lagaður, og vil eg bera
það undir h. forseta, hvað hann áljtur
ura það.
Forseti: Eg hafði ekki orðið þess
var, að þetta hafði fallið úr við umprentun frv. Ef eg hefði vitað af þvi
i tima, mundi eg ekki hafa tekið málið
á dagskrá fyr en þetta hefði verið lagað, og nú er athygli min hefir verið
vakin á þessu, tek eg málið að sjálfsögðu út af dagsskrá.
Fr a m h. 1. a m r. 7. ágúst.
Frumvarpinu visað til 2. umr. með 18
shlj. atkv.
Ö n n u r u m r. (C. 228); 10. ágúst.
Klemens Jónsson: Eins og eg g«t
um við 1. umr., er frumv. þetta eitt
hið allra heizta, sem komið hefir fyrir
á þessu þingi, og svo vel úr garði
gjört, að engin ástæða er til að athuga
það frekar. Undirtektir. þær, sem frv.
hefir fengið hjá hinni h. deild, bera
þetta einnig með sér; það hefir engin
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nefnd verið sett i raálið, og engin
breyt.till. komið fram neraa þessi eina,
sem eg hefi leyft mér að gera við fyrri
lið 4. gr., að fella burt orðin »yfirvaldið« og hin breyt.till., »ef því sýnist
svo«, er að eins eðlileg breyting af
hinni fyrri. Upphaflega var mjög vont
mál á frurav., en það hefir verið lagfært i Ed. að öllu nema þessu einu,
sem getur valdið nokkurum misskilningi.
»Yfirvald« þýðir nefnilega á islenzku
lagamáli: Sýslumenn og bæjarfógetar,
en nú sést á 3. gr., að staðfesting
kaupmálans heyrir undir konung, og
það getur ekki komið til mála á islenzku að kalla konunginn yfirvald, eins
þó hann ad mandatum feli ráðgjafa eða
landsh. staðfestinguna.
Eg vil þvi
leggja til, að orðið yfirvald falli burt,
og að þvi er siðari breyt.till. snertir,
þá eru orðin »ef þvi sýnist svo« eðlileg orðabreyting, enda allsendis óþörf
upphafiega í frumv. Að öðru leytifinn
eg enga ástæðu til að orðlengja frekar
um þetta frumv.
þvi næst voru hinar einstöku gr.
frv. bornar upp til atkv., og atkv.gr.
fór þannig:
I. þáttur 1.—3. gr. samþ. með 17 atkv.
Breyt.till. við 4. gr. sþ. með 16 atkv.
4. gr, með breyt. sþ. með 16 atkv.
5. —9. gr. samþ. með 17 atkv.
II. þáttur 10.—16. gr. samþ. með 16
atkv.
III. þáttur 17.—25. gr. samþ. með 17
atkv.
IV. þáttur 26. gr. samþ. með 18 atkv.
V. þáttur 27.—31. gr. samþ. með 17
atkv.
VI. þáttur 32. gr. samþ. með 18 atkv.
Málinu visað til 3. umr. með öllum
atkv.
Þriöja umr., (C. 378, 382); 12.
ágúst.
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ATKV.GR.: Breyt.till. á þgskj. 382
samþ. án atkv.gr.
Frumv., með áorðinni breyt., samþ.
með 21 samhlj. atkv. og sent aftur
til Ed.

Stofnun veðdeildar
i landsbankanum.
FRUMVARP til laga um stofnun veðdeildar i landsbankanum i Reykjavik (C. 154); 1. umr., 24. júlí.
Guðlaugur Guðmundsson lagði til að
kosin væri 5 manna nefnd í mál’ð, en
það var felt með 11 atkv. gegn 10, en
Skúli Ihoroddsen lagði til að málinu
væri vísað til bankanefudarinnar og
var það saraþ. með 14 atkv.
1. umr. frestað.
F r a m ti a 1 d 1. u m r., (C. 154, 216);
28. júlí.
Framsm. (Tr. Gunnarss.): Eins og h.
þingdra. sjá af nefndarálitinu, þá hefir
nefndin aðhylst frumv. eins og það
kom frá h. Ed. Breytingarnar á frv.
eru svo litlar, að ekki er ástæða til að
tala frekar um þær, og þar sem það
lika er 1. umr., og þvi ekki leyfilegt
að fara út i einstakar greinar, þá finn
eg ekki ástæðu til að fara fleiri orðum
um frumv. að sinni, en óska að eins
að frumv. megi ganga til 2. umr.
ATKV.GR.: Frumv. visað til 2. umr.
i einu hlj.
Önnur umr., (C. 154, 216); 7.
ágúst.
Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): Eins og sést af nefndarálitinu,
befir nefndin fallist á frumv. eins og
það kom frá Ed., og að eins komið
fram með 3 breyt.till. Fyrsta breyt.till. er, að i stað orðanna »Fyrstu 10

j
{
í

1057

Stofnun veðdeildar í landsbankanum.

árin« komi: »Fyrstu 5 árin«. Nefnd
inni er þetta ekki kappsmál, og getur
deildin dæmt um, hvort henni þykir
betra. Ef breyt.till. kemst að, þá sparar landssjóður 25,000 kr., en aftur á
móti verður ábyrgð landssjóðs nokkurum
þús. kr. raeiri, því varasjóður veðdeildarinnar verður þá minni. En þetta
munar ekki miklu fyrir landssjóðinn.
Þeir, sem taka lán í veðdeildinni, vilja
auðvitað heldur hafa þetta eins og i frv.
Ed., þvi lítils háttar kostnaður legst á
þá, ef breyt.till. kemst að. Úr þvi, sem
veðdeildin missir við breyt.till., vill nú
nefndin bæta raeð 2. breyt.till., um að
setja »/s°/o upp í */»°/o. Með þessu móti
fæst nokkuð af því fé í varasjóð og til
kostnaðar, sem veðdeildin missir við
það, að 10 ár færast niður i 5 ár. Munurinn er að eins sá, að Ed. leggur til,
að landssjóður borgi kostnað til veðdeildarjnnar 5 árum lengur, en nefndin vill láta lántakendur borga þetta.
Hvort heppilegra sé getur verið álitamál. En nauðsynlegt er fyrir stofnunina að eiga varasjóð. Munurinn á þvi
hvort menn greiða »/s°/o eða ^/s’/o er
hér um bil enginn. Ef maður tekur
1,000 kr. lán og afborgar það á 40 árum, borgar hann c. 54 kr. á ári ef vextir eru
en c. 58 kr. séu vextirnir 5°/o. Munuriun er þá nálægt 4 kr.
á ári, og geta menn af því séð, að afborganir af 1,000 kr. verða að eins 1
kr. hærri. þegar */5°/o eru hækkaðir
upp i */»°/o. En sem sagt nefndinni er
þetta ekki kappsmál.
3. breyt.till.
nefndarinnar er að eins orðabreyting.
Landshöfðingi'. Nefndin i þessu máli
hefir að eins gert fáar efnisbreytingar.
Það getur auðvitað verið álitamál, um
hve langt árabil landssjóður eigi að
leggja fé til varasjóðs, en af þvi bankastjórinn hefir setið i þessari nefnd, álít
eg að full trygging sé fyrir þvi, að óAlþ.tíð. B. 1899.
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hætt sé að breyta þessu timabili úr 10
árum i 5 ár. Eg gat þvi miður ekki
fylgt með h. þm. í þvi, að það gengi
út vfir varasjóð ef þessi breyting kæmist á; eg lít svo á, sem það gangi út
yfir landsbankann, þvf þetta tillag úr
landssjóði var ætlað til að létta undir
með honura. Hin breyt.till. nefndarinnar er að færa »/s°/o upp i 1/s°/o. Þetta
er að eins litill munur — 1 kr. afþúsundi — en það geta orðið margar
krónur ef margir taka lán. Egermeðmæltur öllu er miðar að því að auka
trygginguna, og gera eigendur veðdeildarbréfanna vissari um að fá góðar
rentur af peningum sfnum. Eg vil þvi
mæla með breyt.till. og þakka hinni h.
nefnd fyrir undirtektir hennar við þetta
mál.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg ætla
að eins að tala fáein orð viðvíkjandi
þessu frv., og er aðalástæðan til þess
sú, að þegar eg á þinginu 1897 kom
fram með tillögu í landbúnaðarnefndinni, i þá átt að skora á stjórnina, að
hlutast til um einhverjar framkvæmdir
í þessa stefnu, þá stóð eg einn uppi
með hana þar. Það er gleðilegt að sjá,
að þetta er nú orðið áhugamál allra,
og að stjórnin nú hefir tekið málið að
sér. Reyndar er þetta frumv. nokkuð
öðruvísi en eg hafði hugsað mér á
þinginu 1897, en við nánari ihugun
verð eg að álíta þetta frumv. í allflestura atriðum heppilegra, og yfir höfuð
að tala vel úr garði gert. Það er að
eins eitt atriði, sem eg get ekki feit
mig við, og það er það, að mér þykir
samband veðdeildarinoar við bankann
of náið.
Það er reyndar rétt, sem
hæstv. landsh. sagði, að það er gott að
tryggja rétt þeirra, sem kunna að kaupa
skuldabréf, en hitt er lika nauðsynlegt,
að tryggja rétt lántakenda. Að bankastjórninni ólastaðri er eg á því, að veð67 (9. okt.).
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deildin mundi njóta meiri viðskifta, og nægja skyldum þeim, sem 9. gr. frv.
að landsmenn mundu hafa roeiri tiltrú leggur henni á herðar? Hér er reyndtil hennar, ef hún stæði ekki í sam- ar á ferðinni annað frumv., sem fer
bandi við bankann. Eg állt að það fram á */* miljón kr. lán úr landssjóði
hefði verið heppilegra, að það væri til seðlaútgáfu, og þeir seðlar eiga sjálfskipaður sérstakur framkvæmdarstjóri sagt að vera óinnleysanlegir eins og
fyrir veðdeildina, en að öðru leyti hefði hinir núverandi seðlar. Eg fyrir mitt
hún gæzlustjóra og starfsmenn sameig- leyti verð að álita þetta hættulegt spor,
inlega við bankann. Til þess að stjórna en bið skýringar nefndarinnar á þessu
banka, svo i nokkuru lagi fari, þarí alt máli, áður en eg fer frekar út í þá sálma.
Það er eitt atriði enn sem eg vildi minnöðruvísi framkvæmdarstjóra en hér er
um að ræða við veðdeildina. Að eg ast stuttlega á. Það er tillaga stjórnekki kem með tillögu um sérstakan arinnar, að landssjóður leggi til 200,000
framkvæmdarstjóra kemur ekki til afþví, kr. sem tryggingarfé, og veiti þar að
að eg ekki áliti það heppilegra, né heldur auki sérstaka upphæð á ári fyrst framaf þvi að eg sé hræddur um að eg fái an af. Mundi nú ekki fult eins heppiekki nógu marga með mér, heldur ein- legt að fara fram á, að landssjóður
göngu af þvi, að mér sýnist þær horf- leggi til 500,000 kr. í gulli, í staðinn
ur á bankamálinu hér á þinginu, að eg fyrir 200,000 i ríkisskuldabréfum? Geti
vil ekki með breyt.till. um aukaatriði landssjóður lagt fram 200,000 kr. i ríkkoma glundroða á svo mikilsvert mál, isskuldabréfum, þá ætti hann einhvern
og kannske hnekkja því. Eg hefði sem veginn að geta útvegað sér 300,000 kr.
sagt gjarna óskað þess, að veðdeildin i viðbót, og gæti hann þá leyst inn
hefði sérstakan framkvæmdarstjóra og seðlafúlguna smátt og smátt. Með þessu
að henni ekki væri klfnt svona eins og móti væri nú hægt að gefa út n$ja innft'ímerki utan á bankann. Hér þarf leysanlega seðla fyrir alt að l*/» milsérstakan mann, sem er kunnugur fast- jón. Það raá búast við þvi, ef ofmikið
eignalánum, þvf það er alt annað að yrði þá af seðlum manna milli, þá
stýra »diskonto«-banka en að stýra kæmu fyrst þeir óinnleysanlegu til innsllkri veðdeild, sem hér er um að ræða. lausnar. Það eru engin neyðarúrræði
Um breyt.till. nefndarinnar hefl eg að samþykkja þessa lánsstofnun, ef
ekki mikið að athuga, og það, sem mér bankinn getur komið bréfum hennar í
helzt fanst athugavert i stjórnarfrumv., viðunanlegt verð, — en viðunanlegt
t. d. um frest þann, sem getur um i 2. verð kalla eg 95—96°/o —, en hitt er
gr., hefir nefndin lagfært. Það er að neyðarúrræði, ef þess vegna eða í þeim
eins eitt atriði í frumv., sem eg vildi tilgangi þarf að auka óinnleysaniega
biðja nefndina um skýringu á, nefni- seðla i landinu með nýrri seðlaútgáfu.
lega ákæðið i 9. gr., að lánþegi eigi
Pétur Jónsson: Eg ætlaði að visu
heimting á, að bankastjórnin annist um ekki að tala i þessu máli, en eg verð
að koma bankavaxtabréfunum i gjald- þó, einmitt fyrir það, að eg er einn í
genga peninga. í síðasta liðnum ligg- nefndinni, að gjöra dálitla aths. við 2.
ur vist að bankinn geti ekki reiknað breyt.till. nefndarinnar. Eg skal játa
sér »mæglerprovision«. Núverðurþrot það, að þegar nefndarálitið var samið,
i bankanum og bankastjórnin getur hafði eg ekki gjört mér nægilega ijóst,
ekki fengið markað fyrir vaxtabréfin, hvernig varasjóðstillagið yrði í framhvernig ætlar hún þá að fara að full- kvæmdinni. Eg hafði hugsað mér að
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heppilegast væri, að tillagið til varasjóðs væri miðað við þá réttu skuldarupphæð á hverjum tfma, en ekki upphaflega skuldarupphæð, og hafði bugsað mér breyting í þá átt í sambandi
við lækkun þá á varasjóðstillaginu, sem
nefndin gerir. En mér var bent á, að
svona væri fyrirkomulagið á lánsstofnunum i Danmörku, og sá eg mér því
ekki fært að koma fram raeð breyt.till.
i hina áttina. En þegar svona er, þá
hygg eg aftur á móti óþarft að hækka
varasjóðstillagið úr */» uppi I l/» aí
hundraði, og mun eg þess vegna greiða
atkv. móti hækkunartill. nefndarinnar.
Hins vegar held eg að það muni ekki
verða til eins mikils hagnaðar fyrir
varasjóð, og í fljótu bragði virðist, að
miða við upphaflega upphæð lánsins,
þvi þegar maður, sem tekið hefði t. d.
1000 kr. lán, væri búinn að borga
helminginn, þá mundi honum þykja
’/»°/o af hinni upprunalegu upphæð, eða
4 kr. árlega, allþungur skattur, og
mundi það verða til þess, að hann þá
skifti um veðskuldabréf, eða tæki nýtt
lán, og það mundi ekki verða hagur
fyrir veðdeildina. Annars skal eg ekki
tala fleira i þessu máli, enda munu
menn ekki búast við miklu af mér i
þessu máli, þar sem eg er sveitabóndi.
Framsögumaður (Tryygvi Gunnarsson):
H. háttv. þm. Skaftf. var að tala um, að
hanu hefði heldur kosið lögin þannig,
að gæzlustjórar væru hinir sömu við
veðdeildina og seðladeildina, en sinn
framkvæmdarstjóri fyrir hvorri. Þetta
hlýtur að vera sagt annaðhvort af þvi,
að hann vill láta í ljósi vantraust til núverandi bankastjóra, eða hann á þennan hátt vill mynda samkepni á milli
framkvæmdarstjóra deildanna; hið siðara er nokkuð óeðlilegt, að láta tvo
forstjóra hafa samkepni við sömu stofnun, hið fyrtaldaer lika ótrúlegt, þvi ef
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hann treysti núverandi framkvæmdarstjóra seðladeildarinnar til að stjórna
henni, þá ætti hann engu sfður að
geta stjórnað veðdeildinni, því það er
miklu vandaminna að lána gegn fasteignarveði, en verzla með vixla og
ýmislegt, er kemur fyrir i seðladeildinni.
En hver helzt sem ástæðan hefir
verið fyrir orðum háttv. þm., stendur
mér fullkomlega á sama. Höfuðatriðið er, að fyrirkomulagið sé sem
tryggilegast útbúið, svo kaupendur
bankavaxtabréfanna beri sem bezt
traust til þeirra, þar eftir fer gangverð
bréfanna; en það er öllum pörtum mjög
árfðandi, að þau seljist sem næst ákvæðisverði, og það augnamið álft eg
að bezt náist með þvf, að hafa seðlaog veðdeild sem nákvæmlegast sameinaða undir sömu stjórn bankans, þvf
sem stendurheflr hann gott álit hjá þeim
bönkum erlendis, sem hann hefir haft
viðskifti við. Séu tveir forstjórar, sinn
fyrir hvorri deild, eða veðdeildin væri
laus við seðlabankann, álit eg að það,
hvort heldur sem væri, mundi spilla
fyrir gangverði bankavaxtabréfanna.
Þar sem hinn hæstv. landsh. mintist
á hinar árlegu 5000 kr. f 5 fyrstu árin,
þá veit eg vel, að meiri hluti þeirra
gengur til kostnaðar við veðdeildina,
en vonandi verður þó dálitið afgangs,
sem þá gengur i varasjóð. (Guðlaugur
Guðmundsson:
Fyrirspurn um 9. gr.)
Eg heyrði svo óglögt fyrirspurn h. þm.
um 9. gr., að eg naumast skildi hvað
hann vildi fá að vita. (Guðlaugur
Guðmundsson: Getur
bankastjórnin
keypt bréfin, þegar hún er peningalaus?)
Þegar bankavaxtabréfin fara að seljast til muna, þá koma f bankann
peningar fyrir þau, og svo liggur fyrir
á þinginu annað frumv. um það, að
auka seðlafúlgu bankans uro 250,000 kr.,
67*
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sem eg tel nauðsynlegt að fái framgang, og svo á landsbankinn hauk i
horni, þar sem danskiLandmandsbankinn er, þar A landsbankinn inni liggjandinálægt 300,000 kr. í obligationum,
sem hann getur fengið peninga út á
þegar á reynir.
Eg fæ eigi séð neina stóra hættu
við 9. gr., i henni eru engin ákvæði um,
að bankinn skuli borga jafnskjótt og
einhver kemur með vaxtabréf til sölu,
heldur stendur, að hann skuli annast
að selja bréfin, en auðvitað gerir bankinn það sem hann getur, til að kaupa
bréfin eða koma þeim í verð sem fyrst,
svo gangverð þeirra lækki sem minst
frá ákveðnu verði.
Sé þetta eigi fullnægjandi svar, þá
er það af því eg skil ekki hvert spurningin stefnir. Dómar um bankann eru
misjafuir. sumum þykir hann of tregur
til að lána, en öðrum þykir hann lána
of mikið, og festa of mikið í útlánum.
Það er ómögulegt i þeirri stöðu að gera
svo öllum liki.
Guðjdn Guðlaugsson: Eg befi litlar
athugasemdir að gera við þetta frumvarp, með þvl eg verð að játa, að eg
er þvi ekki vaxinn að gegnumganga
frv. eins og vera ætti, ef það væri
mjög mikið að athuga við það. Eg verð
að lýsa þvi yfir, að vegna þeirra
miklu peningavandræða, sem eru i
landinu, er eg frumv. meðmæltur,
jafnvel þótt það sé nokkur tvisýni, að
óhætt sé að reiða sig á það eins og
skyldi.
Engum getur biandast hugur um, hve
nauðsynlegt það er að koma nýrri
peningaveltu á stað. En þetta frumv.
fer svo stutt i sakirnar, að mér sýnist
það að eins miða til þess, að bæta úr
hinni bráðustu þörf. Enda álít eg, eins
og nú stendur með okkar meðferð á
peningum, að það gæti fremur orðið
varasamt að bæta mikið við seðlaút-
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gáfu bankans i bráðina, eða meira en
svo, að maður geti staðið I skilum, og
klofið það allranauðsynlegasta, og allra
helzt losað skuldir sinar við kaupmenn,
svo að þjóðin sökvi ekki dýpra i þetta
skuldafen. Eg býst við að margur sé
sem álíti, að það sé hér um meira
happ að ræða, en mér skilst vera; eg
get ekki séð annað, en að þetta frv. í
mörgum greinum bendi á það, að það
muni vera erfitt að komast að þeim
gæðum, sem það veitir.
Það fyrsta, sem eg festi augun á, er
i 8. gr.; það er að stjórn bankans megi
nefna þá menn, er virða skuli veðin.
Eg skal játa það, að þetta er tryggilegra fyrir bankann, en á hinn bóginn
get eg ekki séð betur, en að það ákvæði geti orðið til að gjöra óþarfan
órétt og óhagræði fyrir þá, sem lánið
fá, sér i lagi ef það er meiningin, að fyrst
verði að biðja um lánið, og bankastjórnin þvínæst að útnefna mennina, því að
þá er það gefið, að þetta tefur svo
mikið fyrir, að það getur orðið mörgum
lántakanda að skaða.
En væri aftur á móti hitt meiningin,
að bankastjórnin tilnefndi menn i hverri
sýslu eða helzt í hverjum hreppi til að
virða þau veð, sem menn vildu fá lán
út á, þá sé eg ekki neitt út á þetta að
setja.
Þá er það að athuga, að til þess að
bankaverðbréfin geti nokkurn veginn
haldið ákvæðisverði, þá verða vextirnir af þeim að vera nokkuð háir, og
þrátt fyrir það getur það þó komið
fyrir, að þau falli töluvert í verði. Það
er því sjáanlegt, að hér koma til að
lenda stór gjöld á þeim, sem fá lán
borguð út í bankaverðbréfum, sem ekki
er hægt að selja með ákvæðisverði á
eftir, og sem þó þarf að hafa aukakostnað við að selja. Lán þessi verða
þvf 1 fiestum tilfellum dýr, og vér verðum að hafa það i huga, að hér er um
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engin vilkjör að ræða, og að lánsstofnunin nouni þvi ekki verða notuð af öðrum
en þeim, sem þurta þess nauðsynlega.
Þá er hér eitt ákvæði i 11. gr., sem
eg skal minnast á; þar er svo til orða
tekið, að tillagið til að borga kostnað
við deildina og gjaldið til varasjóðs
skuli vera */» at hundraði á ári af
upprunalegri uppbæð lánsins. Það er
þá fyrst, að eg gjöri ráð fyrir að þetta
a/s at hundraði eigi að tákna sama
sem »/»°/« eða */& úr krónu af hverjum 100 kr. en hitt sé prentvilla
eins og það stendur í frumv., og að
hér sé alls ekki meiningin að greiða
eigi ’/s úr 100 kr., 1 varasjóð, og til að
borga kostnað við deildina.
En þótt
svo sé, sem eg býst viö, þá er það
eigi að síður ósanngjarnt, að greiða
jafnan */s®/o af hinni upprunalegu uppbæð lánsins, og taka ekkert tillit til
þess, hvað mikið kann að vera afborgað. Sérstaklega kemur þetta ranglátlega niður, ef mikið er afborgað i senn.
Ef t. d. er tekið 5000 kr. lán, þá verða
’/s°/o af þvi 20 kr., og ef nú eru borgaðar 4000 kr. af iáninu þegar árið eftir, þá er það ósanngjarnt að verða að
borga 20 kr. á ári i varasjóð af þeim
1000 kr., sem eftir eru, og enn ósanngjarnari verður þó þessi borgun, ef h.
deild hneigist að tillögu stjórnarinnar
og h. nefndar, að borga 1/s°/o, sem M
yrði 25 kr. ári af 5000 kr. Eg‘veit ekki
hvaða ástæðustjórnin og h. nefnd hefir
haft til þess að komast að þessari niðurstöðu, nema ef vera skyldi, að þægilegra hafi þótt að hafa alt af jafnt
hundraðsgjald á ári t. d. 6°/o; en eg
held að þvi verði ekki komið við hvort
sem er, þegar að menn borgi sum árin
meira en þeir eru skyldir að gjöra. Og
einmitt að jafnt hundraðsgjald hvili alt
af á lántakandanum, sem kostnaður og
varasjóðsgjald, kemur f veg fyrir það,
sem að hefði átt að stuðla, nefnilega

1066

það, að menn keppist sem mest við að
borga upp lán sin.
Eg er hræddur
um að mönnum hætti um of við að
nota hinn Ianga afborgunarfrest, og
að það verði til þess, að margur sofni
rólegur út af, og skilji konu og börn
eftir með meiri skuldasúpu en nauðsynlegt hefði verið. Þetta eru þær aths.
sem eg vildi gjöra að þessu sinni; þær
hefðu reyndar getað verið fleiri, en eg
hygg að þær muni engin áhrif hafa á
málið héðan af. Afþvi ástandið er eins
og það er, þá getur þetta verið notandi, þótt hálfgjört neiðarúrræði sé, en
eg efast um, að það muni verða til
frambúðarheilla fyrir þjóðina.
Guðlaugur Guðmundssow. Eg ætla
að eins að segja fá orð út af ræðu h.
1. þm. Árn. (Tr. G.); hann hefir sem
8é — eg tek það strax fram — ekki
svarað aðalatriðinu í ræðu minni, þvi
atriði, hvernig nefndin hugsaði sér 9.
gr. frv. i verklegri framkvæmd, hvernig
hún hugsar sér* þeim rétti lánþega
fullnægt, að bankastjórnin annist endurgjaldslaust að koma bankavaxtabréfunum i peninga.
Eg skýrði síðari lið spurningar minnar áður; en hefi ekkert svar fengið
upp á hitt atriðið hjá h. framsm. (Tr.
G.), og sjálfur ætla eg ekki að fára
að rekja í sundur, hvernig þessu mundi
mega koma við, það kostar of mikinn
tíma, en eg mun koma aftur að þvi
atriði við 3. umr., og þá verður háttv.
framsm. (Tr. G.) máske betur búinn við
að svara því.
Þar sem eg gat þess, að ástæða gæti
verið til að hafa svo sjálfstæða framkvæmdarstjóra við bankann, þegar veðdeildin væri komin á, þá tók eg það
um leið fram, að það væri ekki af
vantrausti á hinni núverandi bankastjórn, og þarf eg þvi ekki að fjölyrða
um það. En eg stend við það, að það
útheimtast nokkur önnur skilyrði til þess
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að stjórna veðdeildinni en til að stjórna
diskontóbanka. Eg skil ekki hvernig
h. framsm. (Tr. G.) getur sagt, að það
sé minni vandi að stjórna veðdeildarbanka, sem lánar út upp á 25 ár og
40 ár, en þeim banka, sem lánar að
eins um stuttan tima,
Eg tók það fram, að það mundi ekki
hafa áhrif á traustið á bankavaxtabréfunum út á við, hvort framkvæmdarstjóri væri einn eða þeir væru tveir,
en eg hélt að það gæti haft áhrif á
viðskiftamennina inn á við því að þar
sem einveldi er, er hætt viö að einvaldanum sé brugðið um ráðríki og
hlutdrægni, en þar sem tveir væru um
peningaráðin, þar væru menn ekki eins
ofurseldir geðþótta eins marns.
Og eftir því sera eg er kunnugur
hugsunarhætti hér i landi, þá er ekki
úr vefi, þótt reynt sé að fyrirbyggja
það, sem hætt er við að veki kurr og
óánægju gegn bankanum.
Það er enn eftir ein umræða um málið
og býst eg við að mér gefist þá kostur
á að segja fleira um það.
ATKV GR.: 1. gr. frumv. samþykt
raeð 16 samhlj. atkv.
Breyt.till. við 2. gr. samþykt með
16 samhlj. atkv.
2. gr., breytt, samþykt raeð 19 samhlj. atkv.
3. —10. gr, breytt, samþykt með 20
samhlj. atkv.
Breyt.till. við 11. gr. samþykt með
15 : 5 atkv.
11. gr., breytt, samþykt með 13
samhlj. atkv.
Breyt.tili. við 18. grein samþykt án
atkvæðagreiðslu.
12. —21. gr. saraþ. með 19 samhljóða
atkv.
Fyrirsögn frumv. samþykt án atkv.greiðslu.
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Frumv. visað til 3. umræðu með 20
samhlj. atkv.
Þriðjaumr.
ágúst.

(C. 337, 349); 10.

Sighvatur Árnason-.
Eg hefi leyft
mér ásamt nokkurum öðrum háttvirtum
þingmönnum að koma með breyt.till.
við þetta frumv., sem máske verður
fremur til skýringar við málið, en að
það sé efnisbreyting. Það er þá svo, að
það er nokkuð nýtt i timanum, og eiginlega ekki alment skilið svo út um
landið, að kalla húseignir fasteign, heldur að eins jarðeign, enda finst mér í
sjálfu sér nokkuð mikill mismunur á
þessu, þvl að húseignir (timburhús) eru
hræranlegar, en jarðeignir vitanlega
ekki.
Jarðeignin er föst i landinu sjálfu,
en húseignin er mannvirki bygt á jörðinni, og sera er hugsanlegt að flytja
með sér, t. d. timburhús, máske í aðra
þinghá, og svo er hér önnur breyt.till.,
sem fer i sömu átt, á þingskjali 371,
sem miðar til þess að þetta tvent,
húseignir og jarðeignir, gangi sitt undir
hvoru nafni gegnum frumv., til þess
að menn villist ekki á því.
Það er, eins og eg tók fram, nokkuð
alraenn hugsun út um landið, að skilja
orðið fasteign að eins um jarðeign,
en ekki.sem húseign. Eg leyfi mér að
óska, að háttv. forseti vilji bera þessa
síðari tiilögu fyr undir atkvæði, því
að verði hún samþykt, þá tek eg hina
aftur.
Úr því eg annars tók til máls, þá
ætla eg að minnast á annað, þó það
megi segja, að það sé um seinan, þar
sera málið er i 3. umr. Það er nefnilega það, að þar sem húseign er látin
vera til veðsetningar i jöfnu gildi við
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jarðeign, þá finst mér það vera dálítið
ósanngjarnt.
Eg álit jarðeign yfir böfuð tryggari,
sem veð, en húseign, þvi við vitum það,
að húseignir éru ekki trygðar nema
einungis fyrir eldsvoða, en húseignir
eru undirorpnar ýmsum öðrum skemdum, sem jarðeignir eru ekki. — Húseignir geta orðið fyrir ýmsu skaðræði,
og það i svipinn, svo sem t. d. af jarðskjálfta, sem annaðhvort getur eyðilagt
þær að öllu eða nokkuru leyti, sem
ekki er eins til að dreifa með jarðeignir.
Húseignir geta stór-skemst eða tapast
fyrir sjávarflóðum eða snjóflóðuro, og
orðið undir fjallahruni, þar sem þau
eru bygð undir háum fjöllum. — Eg
hefi vitað dæmi til þess, þó það væri
fyrir mitt minni, að það hrapaði svo
mikið úr einu fjalli, að það eyðilagði
allan bæinn og fólkið með. Timburhús
getur íokið og brotnað í mola, og þau
hafa dæmin gefist meö kirkjur o. fl. —
Þetta kemur sjaldan fyrir, sem betur
fer, en það getur komið fyrir og hefir
komið fyrir. Mér finst þvi að húseignlr ættu að standa skör lægra en jarðeignir, t. d. að lánaðir væru */s móti
húseign, þar sem út á jarðeignir er
lánaður helmingur.
Þetta kemur að visu um seinan fram
i þessari deild, en eg vildi samt sem
áður láta i ljósi meiningu mína um þetta,
og skal eg svo ekki fjölyrða um það,
nema hvað bin háttvirta deild ræður,
hvað hún gjörir með þessar breytingartill., sem miða til þess, að gjöra málið
glöggara fyrir mönnum út um landið.
Framgm. (Ir. Gunnargg.'): Þessar br.till., sem hér liggja fyrir, sýnist mér
hafa mjög litla þýðingu; eg hefi frá
minu ungdæmi heyrt, að húseign og
jarðeign væru fasteignir, og álit réttara
að ftumv. sé óbreytt að þessu leyti; en
breytingarnar eru náttúrlega meinlausar, 8vo ekkert kappsmál þarf að vera
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um það, hvort þær verða samþyktar
eða ekki.
Þá er þessu næst það, sem báttv.
þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) var að spyrja
um við 2. umræðu út aí 9. gr. — Eg
skildi ekki vel við hvað háttv. þingm.
átti, og þess vegna svaraði eg ekki þá
strax til hlitar.
Eftir 9. gr. frurav. hefir lánþegi rétt
til að heimta af bankastjórninni að eins
það, að hún annist um, að koma bankavaxtabréfunum í gjaldgenga peninga.
Háttv. þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) heflr
liklega gengið út irá þvi, að bankastjórnin væri beinlinis skyld til að kaupa
skuidabréfiu þann sama dag, sem einhver kemur með þau til sölu, en þetta
er misskilningur, það hvílir engin skylda
á bankanum að gjöra það, og þess
vegna er þetta ákvæði engin hætta
fyrir hann.
En þótt innlausnarskyldan sé ekki
írekar tiltekin en þetta, þá hafa þó
eigendur mikla tryggingu fyrir því, að
skaðlitið verð fáist fyrir bréfin, og að
þeir geti fijótlega selt þau, því það er
sjálfsagt bankans hagur, og álit hans
undir því komið, að bankavaxtabréfin
séu i sem hæstu verði. Það er þrnnig
eftir hlutarins eðli, að hann innleysir
þau svo fijótt sera hann getur.
Mér 8ýnist spurningar og álit háttv.
þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) lýsa of litlu
trausti á þjóðinni og þessu fyrirtæki,
og eg tel það vafalaust, að þegar batnar peningahagur Danmerkur og Norðurlanda yfir höfuð, þá verði mjög auðvelt að selja bankavaxtabréfin með ákvæðisverði, bæði hér á landi og erlendis, ef vextir af þeim verða ákveðnir
4‘/» o/o.
Þórður Ihoroddgen: Eg vildi leyfa
mér að tala nokkur orð út af ræðu h.
þm. Strand. (Guðj. G.). Hann gerði þá
athugasemd við 2. umræðu málsins, að
sér þætti óeðlilegt þaðákvæði i ll.gr.,
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að láta tillagið til veðdeildarinnar og
varasjóðs vera s/5
hinni upprunalegu
upphæð lánsins. Honum þótti þaö óeðlilegt og ekki rétt, að það væri alt
af borgað jafnt þótt lánið minkaði. —
Vildi hann, að því er mérskildist, láta
tillagið vera miðað við lánið eins og
það yrði i hver árslok. En eg held
að þetta sé ekki á rökum bygt hjá
hinum háttv. þingm. Strand. (Guðj G.),
og er orsakað af misskilningi, því að
hvernig færi ef hans reglu væri fylgt.
Setjum svo, að væri farið að borga af
láninu, og kostnaður yrði reiknaður af
eftirstöðvunum við hver árslok, þá er
auðsætt, að gjaldið til varasjóðs fer
minkandi ár frá ári, og verður loks
ekkert.
Það getur á endanum farið
svo, að veðdeildin geti ekki lagt neitt
i varasjóð. Það er því ekki nema um
tvent að gjöra, annaðhvort verður að
hafa procentugjaldið hærra, og þá að
miða við lánið, eins og það er í hver
árslok, eða þá, eins og hér er gjört, að
hafa það lægra, en alt af jafnt, en þá
verður að miða það við upprunalega
lánið. Hvorttveggja kemur i sama stað
niður. —
Háttv. þm. Strand. (Guðj. G.) sagði,
að gjaldið eða tekjur veðdeildarinnar
mundu alt af vaxa með þessu fyrirkomulagi, en það er ekki rétt. Bréf
veðdeildarinnar verða 1,200,000 krónur,
og með */* % getur gjaldið aldrei orðið
hvorki meira né minna en 6000 kr.
Að þvi er snertir breyt.till. þá, sem
hér liggur fyrir, þá álít eg hana óþarfa,
þvi húseign er sama sem fasteign.
Valtýr Guðmundsson: Eg er einn i
nefnd þeirri, sera kosin var i þingbyrjun til að ihuga frumvarpið um stofnun
hlutafélagsbanka á íslandi, sem frumv.
þessu var visað til, og af þvi eg er dálitið i vata um, hvernig eigi að skilja
sum ákvæði frumv., þykir mér viðkunnanlegra að taka til máls. — Eg
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lít svo á, sem 9. gr. geti valdið talsverðum vandræðum.
Háttv. framsögum. (Tr. G.) sagði, að
það mundi alt af vera hægt að selja
vaxtabréfin fyrir eitthvert verð, og eg
hefi aldrei efast um það, en eg álít
þetta ófullnægjandi.
í 9. grein stendur, að lánþegi geti
heimtað að fá bankavaxtabréfunum
skift i gjaldgenga peninga, en eg sé
ekki að þ&ð geti orðið með öðru móti
en þvi, að kasta bréfunum á útlendan
markað. Nú er svo ástatt, að eg held
að það sé ómögulegt að selja þau þar
án þess að tapa á þvi, og það bendir
eitt meðal annars til þess, að dönsk
hlutabréf, sem gefa háa rentu, eru
fallin niður í 90—100 °/o.
(Landshöfðingi: »Hvaða skuldabréf?«). Eg á hér
við józk skuldabréf, sem nú munu fallin
niður í 90 °/o, og sum jafnvel niður í
81 %.
Setjum nú svo, að maður taki 10,000
kr. lán og bankinn kasti skuldabréfunum á útlendan markað, og setjum svo,
að hann geti ekki selt þau fyrir meira
en 90 °/o, þá tapar hann 1000 krónum.
Þetta álit eg mjög varhugavert, og
þegar öllu er á botnínn hvolft, þá verða
þetta landsraönnum mjög dýr lán. —
Eg hefði gaman af að fá skýringu hjá
háttv. framsögum. (Tr. G.) um, hvernig
hann hefir hugsað sér þetta, því það
má ganga að þvi visu, að bréfin hljóti
að falla.
Mér hefir skilist á háttv. framsögum.
(Tr. G.), að veðdeildin gæfi ekki út fleiri
skuldabréf en bankinn gæti borgað, en
hér kemur það fram, að það getur verið hættulegt að hata sömu stjórn fyrir
veðdeildina og bankann, þvi að bankastjórinn mundi takmarka of mikið lán
úr veðdeildinni.
Hér er auðvitað i frumv. tekið fram,
að lánþegi geti heimtað, að bankinn
innleysi skuldabréfin með gjaldgengum
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peningum, en timi er alls enginn tiltekinn, svo hann má kannske biða eftir
þvi þangað til búið er að selja þau i
útlöndum, kannske ’/» ár eða einhvern
óákveðinn tíma, sem þá alveg eins
getur verið i 10 ár eða meira, ef timinn er á annað borð alveg óákveðinn.
Eg 8é ekki betur, en það sé fremur óheppilegt fyrirkomulag, ef bankastjóri
getur sagt við lántakendur, að þeir fái
ekki skuldabréfín innleyst með gjaldgengura peningum fyr en honum sýnist.
Mér fanst ekki rétt það, sem háttv.
þingm. G.-K. (Þ. Th.) tók fram gagnvart háttv. þm. Strand. (Guðj. G) viðvikjandi 11. gr. frumv. Mér finst það
sjálfsagt, að þegar búið er að endurborga svo og svo mikið af lánunum,
þá getur veðdeildin byrjað að gefa út
skuldabréf á ný, og fær 7» °/o af hinum
nýju bréfuir. Mér skilst, að undir eins
og búið er að leysa út nokkuð af skuldabréfunum, þá geti veðdeildin byrjað að
gefa út ný bréf, og þá geti veðdeildiu
fengið ’/i°/o úr mörgum áttum, eins og
frumv. nú er orðað.
Það var ein spurning, sem eg vildi
leggja fyrir háttv. framsögum. (Tr. G.).
í siðari hluta 11. gr. stendur, að lántakandi raegi greiða gjaldið með bréfum deildarinnar sjálfrar. Setjura svo,
að bankavaxtabréfunum sé kastað á
útlendan markað, og falli þar niður í
9O°/o. Ef nú maður hefir tekið 10,000
kr. lán undir þessum kringumstæðuro,
og kaupir önnur 10,000 kr. i veðdeildarbréfum á útlendum markaði, og fær
þau fyrir 9000 kr., þá getur hann farið
með þau til veðdeildarinnar og borgað
með þeim 10,000 króna skuld sína. —
Hann hefir þá grætt 1000 kr. En má
eg þá spyrja: hver tapar þessum 1000
Alþ.tíð. B. 1899.

1074

krón.? Er það veðdeildin eða einhver
annar?
Pétur Jónsson: Eg gjöri ráð fyrir,
að það komi fram all-margir dómar
um þetta frumvarp ekki siður upp til
sveita en annarsstaðar, og um þessa
dóma mun mega segja: »Það syngur
hver með sínu nefi«. Af þvi eg er einn
úr hópi almúgamanna, geri eg ráð fyrir,
að mín skoðun geti verið sýnishorn af
skoðun sveitamanna, og ætla eg að láta
hana i ljósi um þá grein frumv., sem
helzt hefir þótt athugunar verð, það er
sem sé 9. gr.
Mér finst þessi grein og veðdeildin
öll vera bygð á þvi, sem sjálfsögðu,
að gefin sé út bankavaxtabréf, sem
séu trygg, góð og gild og þess vegna
í þvi verði, sem að samsvari gildandi
rentufæti.
Hagnaðurinn fer eftir því,
hvað mikil eftirspurn er eftir bréfunum,
og eg skil ekki hvernig bankinn ætti
að tara að gefa út vaxtabréf, þau féllu
tafarlaust i verði.
Mér mundi ekki heldur detta i hug
sem lántakanda að fara í veðdeildina,
nema því að eins að vaxtabréfin væru
seljanleg, og eg mundi ekki fara með
bréfin i bankann, ef eg gæti sjálfur
selt þau betur en hann.
Af þessum ástæðum sé eg ekki, hvaða
hætta það er fyrir bankann, að vera
skyldur til að bafa sölu verðbréfanna
á hendi, þar sem sama stjórn er fyrir
bankanum og veðdeildinni. Geti ekki
bankinn selt bréfin viðunanlega, getur
ekki lántakandi það, og þá er auðsætt,
að hann er sama sem fráholaður láninu, þ. e. kapitalið er ekki til, og lán
þar af leiðandi ófáanlegt.
Vegna breytingartill. þeirrar, sem
hér liggur fyrir, skal eg taka það fram,
að 7. gr. frv. bendir á það, hvað meint
68 (9. okt.).
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er með orðinu fasíeignir, það eru nefni- urtarskírteini og mun þeito öilum verðá
lega bæði jarðeignir og húseignir. Eg breytt i bankavaxtabréf.
Það heflr verið talað ura það stundheld því að það sé ertgin hætta & ferðinni með það, og álit þvi bretingartill. um áður, þó skoplegt sé, að það væri
skrítið að vera að lána rikissjóði penóþarfa.
Landshöfðingi'. Eg hefl orðið þess inga með því að kaupa ríkisskuldavar, að ýmsir h. deildarm. eru hrædd- bréfin,en nú geta menn komist hjá þvi.með
ir við ákvæðíð i 9. gr. af þvi þeir ótt- þvi að kaupa bankavaxtabréf. Eg áast, að bankástjórnin muni eiga örðugt lit þvi að ekki geti verið hætta með
með að koma bankavaxtábréfunum i 9. gr. frv., að bankastjórnin geti ekki
komið bankavaxtabréfunum í peninga
peninga.
Einkum hefir h. þm. Vestm. (V. G.) með viðunandi kjörum, bæði innanhaidið fram þessari grýlu, og talið lands og utan, ef rentan er ákveðin
mönnum trú um, að þau mundu falla á’/to/o, sem alt af hefir verið gengið
svo i verði á útlendum markaði, að út frá.
Eg get héldur ekki skilið það, sem
þau kæmust i 9O°/o, og nefndi þvi til
sönnunar ýms útlend verðbréf, sem iundið heflr verið að 11. gr. frv., og eg
gefa 3—S’/jO/o vexti og væru langt verð að vera þar á sama máli og forfyrir neðan ákvæðisverð, én hann maður nefndárinnar h. 1. þm. G. K.
nefndi ekki neitt vaxtábréf, er gefur (Þ. Th.), að sjáltsagt sé, að lántakandi
4°/o réntur, ér værí fyrir neðan ákvæð- borgi til Varasjóðs V’0/® af hinni uppisverð. En nú heflr þaö verið mein- runalegu upphæð lánsins. Þegar tóaðingin með bánkavaxtabréfin, að þau ur biður um lán til 40 ára fær hann
gæfi að minsta kosti 4 og jafnvel 4^/tO/o að vita það i upphafi, að hann eigi að
I rentu. Eg hefi aðgætt Börslistann og að borga alls 6®/o af lártinu á ári. Þar
hefi eg ekki getað fúndið, að neitt af 4’/jo/o i rentur, ‘/j°/o til Várasjóð og
vaxtabréf, ér gefur 4’/»°/o 1 rentu sé l°/o í afborgun. Ætti aftur á móti aö
fyrir neðan ákvæðisverðið, og þvi virð- láta gjaldið til varasjóðs og kostnaðar altíst ekki véra hætta á því, að banka- af vera einhverja vissa upphæð af hundrvaxabréfin með 4'laojo rentu gangi toik- afti af þvi, sem eftir stæði af skuidinni
íð fyrír neðan ákvæðisverð í Kaup- á ári hverju, þyrfti mikla útreikttinga
mannahöfn. Nú megá bankavaxtabréf- á því, hvað borga skyldi árlega.
in aldrei verða toéiri en 1,200,000 kr.
Eg get ekki verið samþykkrtr því,
og má gánga áð því visu, að tðlövert að veðdeildin eigi alt af að hafa úti
muni ganga út af þeim hér á lartdi. 1,200,000 kr. í 5. gr. stendrtr að visu,
Þó mikið sé talaft uto fátækt hér á að hún megi gefa út alt að 6 faldri
landi, þá ern þó ýmsir menn, sem eiga upphæð tryggingarfjárins og varasjóðs,
fé á Vöxtum i kgl. skuldabréfum með en upphæð bankavnxtahréfanna má
3^/jO/o rentu og í sparisjóðum og bártkekki fara fram úr upphæft veðskuldaauum með 3*/»o/o 'vöxtum, en gefl bréfa þeirrá, er veðdeildin á.
bankavaxtábréfln 4’/s°/o rentu tounu
Eftir þvi sem veðsíkuldabréfin verða
þeösir toenn heldur vilja þau en áfborguð eðá innleyst, kaupir bankaönnur verftbréf, sém gefa þeim ekki stjórnin bankavaxtabréfin iön aftur, og
nema 31/*—S^/i’/o vöxtu. Þá eru nokkr hún hefir ekki leyfl til að gefa út ný
ir sjóðir hér á landi, sem eiga innrit- bankavaxtabréf áður en hún lánar út.
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Eg skildi ekki vel dæmið, sem b.
þm. Vestm. (V. G.) kom með, um hina
fínn spekulatíon, að einhver taki 10000
kr- að láni i veðdeildinni, léti um 1000
kr. af peningum þessum niður i skúffu
hjá sér, en keypti svo i Höfn bankavaxtabréf upp á 10000 kr. fyrir 9000
kr., því hann gekk út írá því, að
bankavaxtabréfin væru þar niður i 90°/o,
kæmi svo með bréf þessi i veðdeildina
og borgaði skuld sina í bankavaxtabréíum. Það getur verið að útlendir
menn geti spekulerað þannig, en þeir
munu fáir hér innanlands, sem eiga
fasteign er sé 10000 kr. virði, er þeir
geti látið aö veði, en hjá útlendingum
strandar það á þvi, að þeir eiga ekki
Casteign i landinu. Hinn b. þm. gleymjr
lika þvi, að ef vaxtabréfin seljast að eins
á 90®/n, þá fær hann ekki neraa COOO
kr. fyrir vaxtabréfin, sem hann fær til
láns hjá veðdeildiuni, og þá hefir hann
engar ÍOOQ kr. að ieggja i skúfiuna
þjá sér, pf bann kaupir ný vaxtabréf
fyrir 900Q kr.
Nú er mál þetta koraið svo langt, að
um annaðbvort er að gera, að samþykkja það eins og það liggur fyrir,
eða felia það að öðrum kosti, en sé
það felt, kvíði eg fyrir að beyra tén
þaun, seæ keraur út um iándið, þegar
menn geta ekki innleyst lán þau, er
þeir hnfa i bankanum með stuttum
afborgunartíma, þvi eg álit það belzt.i
kostinn við veðdeildina, að menn, se<n
hafa lán með stuttum afborgunartírau,
geti fengið önnur lán tíl lengri timu.
Eg get búist við þvi, að landssjóður
segi upp töluverðu af fasteignalánum
sínum og kaupi fyrir þau bankavaxtabréf og keraur þá nýr markaður fyrir
þau, og þegar þar við bætast kgl.
skuldabréf, innritunarskírteini og fé
það, er sumir menn eiga i sparisjóðum,
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þá fer töluvert að saxast á bankavaxtabréfin.
Framsögumaður (Tryggvi Ounnarsnori): Mig furðar á þvi, að h. þm.
Vestm. (V. G.), sem er einn af nefndarmönnum, skuli nú koma fyrst með
alls konar mótmæli við 3. umr., sem
hann hefir ekki minst á með einu
orði i nefndinni, slíkt gjöra ekki góðir
samverkamenn, þvi hvað þýðir að
koma með útásetningar nú, þegar engar brtill. liggja fyrir, annað en það, að
reyna til að fella málið? Ef hanp
hefir haft nokkuð að atþuga við frv.,
þá befði hann átt að tala um þaö í
nefndinni og koma með breytiqgartill.
i tækan tima.
Eg skal fyrst rainnast á orð h. 1.
þm. Rangy. (S. Á.), þar sera hann sagði
að það væri ekki rétt, að lána jafnt
út á hús og jarðir. Þetta var upphaflega raismundi i stjórnarfrumvarpinu,
en nú stendur ákvæðið þannig, að hér er
ákveðið, hvað stjórn veðdeildarinnar
megi lána mest út á hvað fyrir sig, hús
eða jarðir, en þar með er ekki sagt
að hún i hvert skiftí skuli lána fuilap
helming virðingarverðs bæðj út á hús
og jarðir. Þetta ákvæði er því ekki
bindandi fyrir stjórn veðdeildarinnar,
það er á hennar valdi, hvort hún lánar heljning út á jarðir og ’/s út á þús;
sýnist henni rétt að lána út á helming fa8teignarinnar getur þún gert það,
en hún er ekki bundin þvi að mega
ekki fara skemra, pg því getur þptta
ákvæði ekki orðið skaðlegt fyrir veðdeildina.
Hvað snertir ræðu b. þm. Vestm. (V.
G.) þá talaði hann ýmislegt, sejn lýstí
tortrygni til fyrirtækisins og landsmanna, en mest gekk þó ræða hans út
á það, að gera ástandið i Jandinu svo
svart, sem mögulegt var, þar sem
§9*
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hann gerir ráð fyrir þvi, að banka- þau, eða hafa peninga ætíð á reiðum
vaxtabréfin, sem eiga að geta Á1^0^ i höndum til að kaupa bréf hennar, né
rentu, falli niður i 9O°/o, og enginn kaup- leggja kapp á að halda verðinu uppi.
Það hefir verið mikið talað um að
andi fáist að vaxtabréfunum. Eg hefi
aðra von um framtið landsins en þetta; þetta ^’/o gjald af upprunalegri uppeg álit að skuldabréf, sem gefa 4'/»°/o hæð vaxtabréfanna til varasjóðs og
rentu, geti ekki fallið svo langt niður. kostnaðar við veðdeildina sé of hátt
í>að er einmitt ákvæðið i 11. gr. frv., gjald, og ósanngjarnt að taka jafn hátt
þar sem svo stendur, að lántakendur gjald fyrst og seinast, þvl gjaldið ætti
megi greiða aukaafborganir upp i lán að rainka eftir þvi sem meira borgast
sin til bankans, »i bankavaxtabréfum af láninu* En það kemur i sama stað
deildarinnar eftir ákvæðisverði þeirra«. niður, hvort gjald þetta væri fyrstu
Þetta ákvæði styður að því, að halda árin sett l°/o og færi svo minkandi eftverðinu uppi.
Tilgáta þm. um, að ir því sem skuldin minkaði alt niður í
brétín mundu falla i 9O°/o var ástæðu- O°/o eða það er sett ‘/s’/o að meðaltali
laus hrakspá, og ekki var betra dæmi fyrir allan lánstimann.
Ef t. d. af
það, sem hann tók til, að bankinn tap- hverju 1000 kr. láni þyrfti að greiða f
aði 1000 kr., ef hann þyrfti að kaupa 40 ár samtals 200 kr., sem svo gengur
eða taka upp í skuld vaxtabréf upp á til kostnaðar við deildina og í vara10,000 kr., sem ekki væru meira virði sjóð, þá kemur alveg í saraa stað niðen 9,000 kr., því þótt bankinn sé skyld- ur, hvort fyrri 20 árin væru greiddar
ur til að taka 100 kr. bankavaxtabréf 150 kr. og seinni 20 árin 50 kr., eða
með ákvæðisverði, þótt það sé i minna eins og ákveðið er i frv., að borgað sé
verði manna á milli, þá er það enginn jafnt á ári ’/a0/0 eða 5 kr. jafnt i 40
skaði fyrir bankann, þvi hann hefir ár. Eu þeir, sem þykir x/s°/0 °f bátt
selt bréfin upphaflega fyrir 100 kr. svo gjald, geta huggað sig við það, að þá
þó hann kaupi þau seinna fyrir 100 kr. vex fljótar varasjóður veðdeildarinnar,
þá hefir hann með því ekki lagt út 1 en það styður að því, að halda vaxtaeyri meira fyrir þau en hann seldi bréfunum i hærra verði, og jafnframt
þau upphaflega. Þetta eru því tómar minka ábyrgð landssjóðs. Mér finnast
grýlur, sem h. þm. Vestm. er að gjöra þvi allar aðfinningarnar, er gerðar
úr 9. og 11. gr. frv, annaðhvort til að hafa verið við frv., vera fremur grýlvilla sjónir fyrir öðrum eða af því, ur, en að þær hafi verulega þýðingu.
að hann skilur harla lítið i bankamálVáltýr Ouðmundsson: Eg skal taka
það fram viðvíkjandi 9. gr. frv., þar
um.
H. þm, Vestm. (V. G.) hafði eftir mér sem hæstv. landsh. sagði, að koma
orð af nefndarfundi, er eg átti að hafa mætti svo miklu af bankavaxtabréfunpagt, og áttu að sýna, hvað ófært væri um út hér á landi, og nefndi til þess einkað hafa veðdeildina saman við bank- um, að þeir, sem ættu kgl. ríkisskuldaann. En sú getur aldrei hata verið bréf, munda convertera þeim í bankamin meining, þvi það hefi eg aldrei vaxtabréf vegna þess, að þau gæfu
hugsað, eða hvernig mundi þá veðdeild- hærri vexti. Það eru engar líkur til
inni ganga að selja vaxtabréí sfn, ef þess nú sem
stendur, því ríkishún væri ekki sameinuð bankanum; ef skuldabréfin eru í svo lágu verði, að
hún væri sérstök stofnun, þá væri ekki enginn mundi selja þau nú, nemahann
hægt að skylda bankann til að selja sé neyddur til, þar sem likindi eru
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til að þau hækki brátt í verði, og því
er ekki vert að byggja á þvi. Þá tók
bæstv. landsh. fram, að bankavaxtabréfin mimdu ekki lækka i verði á útlendum markaði, þegar þau gæfu
41/*®/© rentu. En nú gerir stjórnin ráð
fyrir að rentan af þeim sé ekki nema
4#/o og h. framsögum. (Tr. G.) hefir ótviræðlega látið í ljósi hið sama (7V.
Gunnarsson: Nei), þvi að það yrði til
að hækka alla vexti, og það hefir
ekki litið að segja þegar bankastjórinn sjálfur er á móti hækkun vaxtanna.
En það mun sýna sig, að ómögulegt
verður að halda vaxtabréfunura í ákvæðisverði raeð 4°/o rentu. Stjórnin
segir og i athugasemdum sinum við
frv., að renturnar þurfi að vera 41/,°/o
til þess að halda vaxtabréfunum nokkurn veginn i ákvæðisverði og er ekki
óliklegt, að stjórnin hafi haft fyrir sér
álit manna, sem voru þessu eins vel
kunnir og þeir, sem talað hafa ura
þetta hér i deildinni. Eg verð þvi að
halda þvi föstu, að það séu engar likur til, þó bankavaxtabréfin séu sett
með 4*/í#/o rentu, sem h. framsögum.
(Tr. G.) hefir nú reyndar á móti, að
þau muni geta haldið ákvæðisverði
heldur muni falla, það er ekki gott að
vita hvað lágt. Eg veit til þess, að
einn bankastjóri ytra, Glfichstadt, hefir
lofað að selja bankavaxtabréfin ef til
kæmi, eða að minsta kosti hafa þau á
boðstólum, en hann hefir ekki viljað
gefa neina tryggingu fyrir, með hvaða
verði væri hægt að selja þau.
Þar sem h. framsm. (Tr. G.) tók
fram, að það væri undarlegt, að eg
kæmi með þessar athugasemdir nú við
3. umr., en hefði ekki komið með þær
í nefndinni, þá hefi eg tekið þær allar
fram i nefndinni. (Klemens Jónsson:
Nei!), en eg var veikur, þegar málið
var hér til 2. umr., og óskaði, að málið yrði tekið út af dagskrá, en háttv.
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framsm. (Tr. G.) og h. 1. þm. Eyf. (Kl.
J.) settu sig fast á móti þvi, og það
væri þess vegna hart, et eg mætti
ekki koma með þessar athugasemdir
nú, úr því eg hafði lögleg forföll við
2. umr.
Hæstv, landsh. hefir enn fremur tekið fram, að hann áliti, að veðdeildin
gæti ekki gefið út ný vaxtabréf, þó
hún hefði innleyst nokkuð af hinum
eldri vaxtabréfum. og eftir hans skilningi á veðdeildin aldrei að geta gefið
út vaxabréf nema fyrir 1200000 kr., og
hætti þá er þau væru öll innleyst. En
þetta getur varla verið rétt. Eg skil
þetta svo, að veðdeildin megi ekki gefa
út meira en 1200000 kr. vaxtabréf, en
þegar lánin far.i að borgast inn aftur,
geti hún gefið út ný bréf, sem afborguninni nerour. Það er þvi alveg rétt,
að þessi 1/s°/o af lánunum getur komið
úr fieirum stöðum en einum, þegar fram
i sækir.
Þar sem h. framsm. (Tr. G.) tók það
fram, að það styddi að þvi að haida
bankavaxtabréfunum i ákvæðisverði, að
skuldir mætti borga inn i bankann með
bankavaxtabréfum, þá er það ekki rétt,
þvi þeir einir mega borga með þeim,
sem hafa lánað þau. Hann talaði um
að þau gætu koraið til bankans. Þetta
er ekki rétt, þvi þau geta að eins komið til veðdeildarinnar. Eg verð að álita þetta ákvæði athugavert.
Min
sannfæring er, að þó ekki sé eins mikil hætta að þessu frumv. og öðru frv.,
sem hér liggur fyrir deildinni um hækkun seðlafúlgunnar, þá verði þetta frv.
þó meira til ills en góðs. Það getur að
sönnu orðið bankanum til bjargar í
bráð, en handa lántakendura verður
það ekki til mikilla bóta, þar sem þeir
verða að borga okurrentur af lánum
sinum, og væri þvi máske réttast að
fella það.
Forseti: Eg skal geta þess, að það
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var eg sem toraeti, er réði því, að málið var ekki tekið út af dagskrá, en
einmitt vegna þess að h. þra. Vestm.
hafði lögmæt forföll við 2. umr., hefi
eg við þessa umr. ekki tekið fram i,
þótt hann, sem reyndar fleiri h. þingdm.,
sem talað hafa, hafi farið nokkuð út
yfir þau takmörk, sem þessari urar.
annars eru sett.
Pétur Jónggon: Eg vil að eins gjöra
stutta athugasemd við ræðu háttv. þm.
Vestm. Hann hélt að þeir sem eiga
konungleg veðskuldabréf raundu eigi
selja þau, og kaupa bankavaxtabréf i
staðinn, af því konungleg skuldabréf
eru nú i svo lágu verði. En hann hefir vart athugað likurnar i þessa átt
nægilega. Eg geri ráð fyrir að konungleg skuldabréf sé nú i 9O°/o. Kaupi
eg nú 1000 kr. í bankavaxtabréfum
fyrir seld ríkisskuldabréf þarf eg hér
um bil 1100 kr., sem gefa af sérárlega
kr. 38,50; en hin keyptu bankavaxtabréf gefa af sér, eftir þvf sem ráðgert
er, 45 kr. árlega. hetta vildi eg benda
á til skýringar.
Framsögumaður (Tryggvi Gunnarg
gon): Þar sem h. þra. Vestra. hélt því
fram, að vaxtabréf seldust fyrir neðan
ákvæðisverð i útlöndum, þá er það
rétt, eins og uú stendur, en hér er ekki
ætlast til að vaxtabréf verði gefín út
að eins fyrir stuttan tíma, hér er verið að búa til lög fyrir langa framtið,
og þess vegna rangt að seraja þau ejngöngu með tilliti til þess, hvernig augnabliksástandið er nú á Norðurlöndum,
og auk þess verða þau aðallega notuð
i landinu sjálfu. Þm. Vestm. sýnir mikinn ókunnugleik á þörfum landsins tneð
þvi hvernig hann tekur i þetta mál, og
reynir til að gjöra það tortryggilegt og
vill eyðileggja það, þar sem landsmenn
hafa ekki óskað neins fremur en að
bætt yrði úr þeim peningavandræðura,
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sem nú eru. Stofnfé bankans er áð
eins 500,000 kr.; með svo litlu fé er
ekki hægt að gjöra mikið; það fé, sem
nú er helzt hægt að lána út, eru mest
sparisjóðspeningar, sem viðsjált er að
lána ofmikið af með 10 ára afborgun,
því sparisjóðseigendur geta heimtað
inneign sína með stuttum fyrirvara.
Hvaða ráð sér binn h. þm. til að landsraenn geti fengið svo mikið lán, sem
þeir geta minst komist af með, ef honum tekst i dag að fella frumv.? Og
hvaða ráð sér hann til að landsmenn
geti fengið lán til langstima — 40 ára
— nema roeð þvi að stofna veðdeild?
Eg viðurkenni að það var ósk min,
að vextir yrðu ekki hærri en 4°/o, en
nú er rentan ákveðin 4,/»°/o og kostnaður ‘/í^/o, og hafa engin mótmæli komið gegn þeirri rentu, svo ails verður
kostnaðurinn aldrei hærri en 5°/o. Þar
sem mönnum þykir 4*/»°/o há renta,
skal eg geta þess, að nú er renta 6ð/o
í Dánmörku og Noregi.
Hefði nokkurum dottið i hug i hitt eð
fyrra að nefna hærri rentur en 4°/o,
þá mundi það hafa verið kallað okur*
renta. Eu eg sé ekki að það sé til
neins að ræða þetta mál lengur, þar
sem engar breyt.till. eru fyrir hendi,
og vonandi að frumv. nái samþykki
raeiri hluta deildarroanna, þar sem þáð
er eindreginn vilji þjóðarinnar að þingið á einhvern hátt reyni til að greiða
fram úr peningavandiæðunum, og
stuðli til þess, að lán fáist til lengri
tima en verið hefir.
ATKV.GR.: Breytitill. við 1. gr. á
þgskj. 371 feld með 12 atkv. gegn 5.
Hinar aðrar ekki bornar upp.
Frurov. satnþ. óbreytt með 17 samhlj. atkv. og sent aftur til Ed.
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Breyting á bæjarstjómartilsk.
Beykjavíkur.
FRUMVARP til laga um breyting og
viðauka við tilSkipun um bæjarstjórn í
Reykjavlk 20. april 1872 (C. 81); 1.
umr., 18. júlí.
Ftvimngrmaður (Jón Jensson}-. Bæjarstjórnin hefir falið mér að flytja þetta
mál inn á þingið.
Tilefní þess, að bæjarstjórnin óskar
breytinga á bæjarstjórnartilskipuninní,
er einkum fyrirkomulag byggingarnéfndarinnar og samband hennar við
bæjarstjórnina. Sömuleiðis það, að etrgin heilbrigðisnefnd er til i bænum, eða
að minsta kofeti vantar regiur fyrir
ökipun og verksviði reglulegrar heilbrigðisnefndar eða þrifnaðarnefndar.
En jafnframt þvi, sem bæjarstjórnin
vildi fara fram á þessar breytingar,
vildi hún einnig nota tækifærið til þe3s
að fara fram á aðrar fleiri breytingar,
sem henni þóttu æskífegar.
Eg nefndi áðan sérstaklega byggingarnefndina. Ástandið nú er svo, að
byggingarnefndin heffr á hendi ýms
störf, sém beinlinis eru bæjarmál,
t. d. hvar hús skuli setja og götur, og
auð svæði í bænnm. í>ó er nefnd þéssi
alveg sjálfhtæð néfnd, og bæjarstjórnin
hefir ekkért yffr henni að segja. Bæjarstjórnin kýs að vfsu 4 menn i hana,
en heflr að öðru leyti ékkert yflr henni
að segja, og getur ekki sett henni neiuar reghir; yfirstjórnin yflr byggingarnefndinni er hjá aintmanni. Þetta fýrírkomulag er mjög óheppilegt, og það
8ýnir sig tíðara og tlðára, eftir því
sem bærinn stækkar, að það kemur i
bága við önnuf bæjarins mál. Byggírrgamefndm heffr t. d. ákveðið að reisa
hús, þar sem bæjarstjórnin heffr ákveðið að teggja götu. Bæjarstjórnin á að
hafa áéfeMtu yflrráð yflr bæjarins málum, samkvæmt bæjarstjórnartilskipun-
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inni 20. april 1872, þvi i 1. gr. segir
að hún stjórni málefnum kaupstaðarins,
en i reyndinni er þetta ekki svo, þar
sem byggingarnefndin er óháð henni.
Eg vona að h. þingd. sjái að hér er
þörf á breytingu, og skil ekki að hún
sjái neitt því til fyrirstöðu að Iáta hér
að vilja bæjarstjórnarinnnar, sem er f
fullu samræmi við anda og hugsun 1.
gr. tilskipunarínnar.
Hitt aðalatríðið, sem knúði bæjarstjórnina til að fara fram á þessar breytingar
eru heilbrigðismál bæjarins.
Bæjarstjórnartilskipunin gjörír að visu ráð
fyrir heilbrigðisnefnd í 16. gr., því þar
segir, að bæjarstjómin skuli kjósa 1
mann í heiibrigðisnéfnd, en þar erekki
átt við reglulega heilbrigðisnefnd, heldur sóttvarnarnefnd. En bærínn þarfnast heilbrigðisnefndar eða þrifnaðternefndar, til þess að koma lögun á
þrifnaðar- og beilbrigðismáíkaupstaðarihs, þannig, að sú nefnd, sem aðrar
bæjarmálanefndir, standi undir bæjarstjórninni, og er bæjarstjórninni það
áhugamál, að þetta komist á sérá fýrst,
þar sem i ráði er að lögleiða reglugjörð
um þrifnað og heilbrigðismál I bænum,
en tll þess þarf lagabeimild, ef i hana
á að skipa menn utan bæjarstjórnar
að nokkuru léyti, sérstaktega t. d. héraðslæknirínn.
Hinar aðrar breytingar, sem frv. fer
fram á, eru ómerkilegar. 1. gr. frumv.
fer að eins fram á það, að úrskurðum
bæjarstjórnar eða fátækranefndar um
synjun bæjarleyfis skuli skotið til landshöfðingja i stað amtmanns, eins og nú
er reglau eftir tilsk. 26. mai 1863, og
er sú breyting í samhljóðan við tílskipunina að öðru leyti, >þar sem lands
höfðingi annars er yftr bæjarstjórniua
skipaður, en ekki amtmaður.
2. gr. frumv. ér Um stjórn hafnarmála. Reglugjörðin frá 15. mai 1856
er orðin svo úrelt, að ómögulegt er að
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fiylgja henni. Þess vegna hefir verið
sett hér inn i frv. ákvæði um, hvernig
hafnarnefnd skuli skipa, og um reikningshald o. fi. Gg held að eg þurfi
svo ekki að taka fleira frara, og vona
að h. deild skiljist, að hér er að eins
farið fram á breytingar, sem bærinn
þarfnast, og sem verða að teljast eðlilegar og í samræmi við hugsun og
anda bæjarstjórnartilskipunarinnar.
Að endingu vil eg geta þess, að þess
hefir verið farið á leit við stjórnina, að
hún legði fyrir þingið frumv. i þessa
átt, eu hún hefir ekki viljað það að
svo stöddu. Sérstaklega þykir henni,
að mér skilst, vikið of mjög frá því fyrirkomulagi, sem tiðkast i bæjum i Danmörku, og hefir þvf ekki viljað leggja
sjáli frumv. fyrir þlngið i þessa átt.
Mér virðist þó eðlilegt að vér, sem höfum haft vor eigin bæjarstjórnarlög
nú i 27 ár, og aðra yfirstjórn i bæjarmálefnum heldur en danskir kaupstaðir, getum verið komnir á nokkuð annan rekspöl i þessu efni en Danir, þó
við höfum þá, fyrir 27 árura, haft sömu
lög og þeir, svo að vér nú getum þarfnast eða ættum að mega fá nokkuð
öðru visi lög en þeir að einhverju
leyti. Og vist er það, að Reykjavik
hefir að eins þózt þurfa að fara hér
eftir þvi, sem henni sjálfri kæmi bezt,
og sem svaraði hennar þörfum.
Loks skal eg taka fram, að eg hefi
talað við h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) um
þetta mál, og hefir hann látið i ljósi,
að ef þessar breytingar kæmust á í
Reykjavík, teldi hann æskilegt, að þær
einnig væru lögleiddar á Ákureyri, og
et til vill i hinum kaupstöðunum, en
þó deildin vildi breyta írumv. eða bæta
við það i þessa átt, vildi eg óska að
málinu yrði nú þegar visað til 2. umr.,
en hefi þá ( hyggju að stinga upp á
nefnd.
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ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
I einu hlj.
Önnur umr. (C. 81), 20. júlí.
Klemens Jónsson: Eg ætlaði mér að
fara dálitið itarlega út í þetta mál, þegar það væri hér til 2. umr., en þar eð
fundurinn er orðinn nokkuð langur, þá
sé eg mér það ekki fært. Aðalgallinn
viö frumv. er að minni meiningu sá, að
það nær að eins til Reykjavikur, en
ekki til allra fjögra kaupstaða landsins,
enda mun það, eftir því sem eg hefi
heyrt, meðal annars hafa valdið þvi,
að stjórnin vildi ekki leggja frumv. fyrir þingið. En eg álít að ýms ákvæði i
frumv. ættu og að ná til hinna kaupstaðanna, t. d. Akureyrar, svo sem ákvæöið í 1. gr. frumv., um að bæjarstjórnin geti falið sérstakri fátækranefnd öll fátækramál bæjarins, þvi i
lögum ura bæjarstjórn á Akureyri, frá
8. okt. 1883, vantar leyfi til slíks með
berum orðum, þó sagt sé f 2. gr. þeirra
laga: »að bæjarstjórnin megi fela einum eða fleirum úr sinum fiokki að
framkvæma sérstök bæjarstörf, eftir
þeim reglum, sem hún sjálf kemur sér
saman um«, en grein þessi nefnir ekki
sérstaklega fátækranefnd, og hún er
hvergi heldur annarsstaðar berlega
nefnd i lögunum, þó þar sé talað um
ýmsar sérstakar nefndir og kosningu i
þær, og þar af leiðir, að ekki mun vera
sérstök heimild til að hafa sérstaka fátækrastjórn þar. Reyndar hefir þetta
ekki gert mikið óhapp enn, en eftir
því sem bærinn þar vex, og hann fer
óðum vaxandi, má búast við þvi, að
meira verði þar af fátæklingum, og nú
er þar orðið um 1000 manns, og þá
fer heldur að verða nauðsyn á sérstakri
fátækrastjórn, sérstaklega fátækrafulltrúum, sem þar eru óþektir með öllu.
Þá er og farið fram á, að bæjarstjórn-
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in skuli hafa á hendi stjórn byggingarmála, en amtmaður eigi hafa meiri afskifti af þeim, likt og á sér staðá fsaflrði og Seyðisfirði, en í Reykjavík og
á Akureyri heyra slík mál undir hlutaðeigandi amtmenn, en slikt er ekki álitið að vera i samræmi við stjórn bæjarmála að öðru leyti.
Enn eru i frumv. ákvæði um að bæjarstjórnin hafí á hendi öll hafnarmál,
og um þrifnaðarmál og heilbrigðismál.
I lögum um bæjarstjórn á Akureyri er
þess ekki getið, að stjórn hafnarsjóðsins þar heyri undir bæjarstjórnina. Að
sönnu stendur það i regl gjörð bæjarins, en vafasarat er, hvort slikt er lögmætt, úr þvi það stendur ekki i lögunum sjálfum.
Mér finst þvi að slikt ákvæði þyrfti
einnig að ná til Akureyrarkaupstaðar,
og leyfi eg mér þvi að stinga upp á
að 3 manna nefnd verði kosin i málið
til að athuga, hvort ákvæði þess eigi
ekki einnig að ná til Akureyrar og
jafnvel lika hinna kaupstaðanna.
ATKVGR.: Nefndarkosning samþ.
Kosnir voru:
Jón Jensson með 20 atkv.,
Klemens Jónsson raeð 19 atkv.,
Skúli Thoroddsen með 17. atkv.
2. umr. frestað.
Framh. 2. umr. (C. 81, 250), 5.
ágúst.
Guðlaugur Guðmundsson: Mig langar að eins til að spyrja hæstv. landsh.,
viðvikjandi 3. gr. frv., hvort bún geti
ekki orðið þvi til fyrirstöðu, að frumv.
öðlaðist Btaðfestingu, þar sem byggingarnefhd kaupstaðarins er gjörð að undirmanni bæjarstjórnarinnar, en byggingarnefndin þarf að hafa tekniska
kunnáttu, svo til hennar útheimtast þvi
önnur hæfileikaskilyrði en bæjarstjórnAlþ.tíð. B. 1899.
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arinnar. Aftur er yfirumsjón amtmanns
því til tryggingar, að hún skerði ekki
rétt einstakra manna.
Eg hefi fyrir
satt, að þessu sé öðruvísi fyrirkomið i
Danmörku, og álit því atriðið ihugunarvert.
Landshöfðingi: Það er rétt athugað
hjá h. þm. V.-Sk. (Guðl. G-.), að fyrirkomulagið á afstöðu byggingarnefndarinnar við bæjarstjórnina, eins og það
er ákveðið í 3. gr. þessa frumv., er
ekki hið sama og nú gildir i Danmörku,
þvi að þar munu vera lík ákva'ði um
afstöðu þessara nefnda, hvorrar til annarar, og nú gilda hér i Reykjavik samkvæmt opnu bréfi 29 mai 1839.
Það helzta, sem bæjarstjórninni gengur til að fá breytingu á þessu fyrirkomulagi, mun hafa verið, að hún vildi
hafa hönd i bagga með, hvernig lóðir
eru mældar út, einkum utan hinnar.
eiginlegu kaupstaðarlóðar, en hún hefir
yfirráð yfir öllum lóðum bæjarins. Eg
sé heldur ekki neitt á móti því, að
þar sem í byggingarnefndinni eru að
sjálfsögðu menn úr bæjarstjórninni og
2—3 aðrir, þá liggi gjörðir hennar undir úrskurð bæjarstjórnarinnar, því það
er eðlilegt, að bæjarstjórnin sé hinn
æðri liður eins yfir byggingarmálum
sem öðrum málefnum bæjarins.
Að byggingarn. í kaupstöðum repræsenteri sérstaklega byggingarfræðislega
þekkingu, held eg ekki að verði haldið fram, því þegar bæjarstjórnin kýs i
byggingarnefnd, mun hún ekki haga
kosningunni eingöngu eftir þekkingu
sinni á þvi, hvort þeir menn, er hún
kýs, hafi sérstaklega byggingarkunnáttu, enda mun hún, ef til vill, ekki á*
valt eiga völ á mönnum til að skipa i
byggingarnefnd, er séu sérstaklega
byggingarfróðir; en að þvi er yfirúrskurð á byggingarmálum snertir, þá
69 (10. okt).
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held eg að engin hætta sé i því, að
bæjarstjórnin hafi hana á hendi i amtmanns stað.
Bæjarstjórninni þykir óviðkunnanlegt,
að þar sem hún stendur jafnhliða amtsráðinu i stjórn sveitamálefna, þá skuli
ekki allar gjörðir hennar heyra beint
undir landshöfðingja, eins og gjörðir
amtsráðanna, og því er tilgangur hennar, að allar nefndir, er fjalla um málefni bæjarins, standi undir bæjarstjórninni, og úrskurðir hennar þar á eftir
undir landshöfðingja, og að staða hafnarnefndarinnar og byggingarn. sé að þessu
leyti hin sama sem staða fátækranefndarinnar og heilbrigðisnefndarinnar.
Hins vegar er óheppilegt, að frumv.
er 8vo úr garði gjört, að það nær ekki
til hinna kaupstaðanna, heldur að eins
til Reykjavikur, því ýms ákvæði f því
eru þannig, að þau ættu fult eins vel
við hina kaupstaðina; en eins og tekið
er fram i nefndarálitinu var ekki hægt
að leita álits bæjarstjórnanna i hinum
kaupstöðunum um málið, og því hefír
nefndin ekki viljað ráða til að frumv.
sé látið ná til þeirra, þar sem ekki hefir verið leitað samþykkis þeirra, en það
sem stjórninni gekk til að vilja ekki
leggja frumv. þetta fyrir þingið, samkv.
tilmælum bæjarstjórnarinnar hér, var
meðal annars það, að hún vildi láta frv.
einnig ná til hinna kaupstaðanna.
Framsögumaður (Jon Jenssori): Það
gladdi mig að heyra, að hæstv. landsh.
lítur svo á, að ákvæðið um byggingarnefndina muni ekki verða frumv. að
falii. Hann tók það fram, sem h. þm.
V.-Sk. (Guðl. G.) spurði hann um, viðvíkjandi tekniskri þekkingu byggingarnefndarinnar, að kunnátta hennar væri
ekki svo mikil, að ekki væri óhætt
fyrir það, að láta bæjarstjórnina hafa
yfirstjórnina, en eg skildi h. þm V.-Sk.
(Guðl. G.) 8Vo, sem það væri ófært að
láta bæjarstjórnina hafa yflrstjórn yfir

lOÖi

byggingarnefndinni, vegna þess, að
bæjarstjórnina vantaði tekniska kunnáttu til að dæma um það, er að byggingum lýtur. En sé slík þekking álitin nauðsynleg, þá er bæjarstjórniuni
trúandi til að leita upplýsinga til þeirra,
er sltka kunnáttu hafa, og sömuleiðis
auðvelt að gjöra það.
Hæstv. landsh. tók frara, að það væri
óhyggilegt, að frumv. næði ekki einnig
til hinna kaupstaðanna, en eins og n.
hefír tekið fram i nefndarálitinu, var
ekki hægt að leita umsagnar hinna
kaupstaðanna um frumv. og ekki gjörandi að taka þá með, án þess leitað
væri álits þeirra, og þó þeir hefðu óskað þessara breytinga, mundi hafa þurft
sérstakt frumv. fyrir þá.
Þar sem hæstv. landsh. gat þess, að
ákvæðin í 1. gr. frumv. um fátækranefndina mundi ef til vill verða frumv.
að fótakefli, þá skal eg játa, að eg
vildi upprunalega ekki setja þá breytingu i frumv., eða áleit hana ekki nauðsynlega, en bæjarstjórnin vildi hafa
hana, og þvi er hún tekin með, en þó
að breytingin að raiuu áliti sé óþörf,
þá er hún líka mjög meinlítil, og mér
þækti mjög merkilegt, ef svo lítið og
þýðingarlftið atriði væri látið feila frá
staðfestingu þetta frumv., sem svomikil bót er i að ýmsu öðru leyti.
Klemens Jónsson:
Eg stak upp á
nefnd i þessu máli við 1. umr. þess hér
I deildinni, af þvi eg áleit, að lög þessi
gætu orðið til stórra bóta bæði fýrir
Reykjavik og hina aðra kaupstaði landsins; en við nánari ihugun sáum vér
nefndarmenn oss eigi fært að hlutast
til um, að þessi lög verði að sinni látin
ná lengra eu til Reykjavikurkaupstaðar eins, meðan ekki hefir verið leitað
álits hinna annara kaupstaða um málið,
og það þvi fremur, sem eigi var einusinni hægt að þessu sinni að hafa tal
af neinum manni, sem væri nákunnug-
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ur i einum kaupst. (Seyðisf). Reyndar
er eg ekki samþykkur h. framsögum. um
það, að þingið geti eigi saipþykt þessi
lög fyrir alla kaupstaði landsins, heldur þurfi til þess sérstök lög fyrir hvern
kaupstað, en oss þótti óviðkunnanlegt
að fara að samþykkja breytingar á lögum, án þess að hlutaðeigandi bæjarstjórnir hafi einu sinni átt kost á að
segja álit sitt um breytingarnar, en eg
ætlast til, og það er von mín, að stjórnin leiti álits hinna annara bæjarstjórna
um þetta frumv., og undirbúi það til
næsta þings, hvort sem henni sýnistað
taka tillit til Reykjavikur einnar, eða
hinna kaupstaðanna lika. Annars hefi
eg ekkert við þetta mál að athuga.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 16 samblj atkv.
2. — —
— 17
—
3. — _ 18
—
—
4. — —
_ 18
—
—
5. _ - 17
—
—
6. — —
_ 17
—
—
Fyrirsögnin samþ. án atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 18 shlj.
atkv.
Þriðja urar. (C. 81), 7. ágúst.
Frv. var sþ. með 20 shlj. atkv. og
afgreitt. til Ed.

Fjáraukalög 1898 og 1899.
FRUMVARP til fjáraukalaga fyrir árin
1898 og 1899; 1. umr., 4. júli.
ATKVGR.: Málinn vísað eftir uppástungu þm. V.-Sk. (Guðl. G.) i e. hljóði
til fjárlaganefndarinnar.
1. umr. frestað.
F r a ro h. 1. u m r. (C. 143), 22. júlí.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.): Eg sé ekki brýna ástæðu til að
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fara að halda langa ræðu að þessu
sinni.
H. deild hefir haít færi á að kynna
sér álit nefndarinnar, og ætla eg að það
lýsi nægilega sjónarmiði hennar. Við
2. umr. gefst og kostur á að ræða um
hina einstöku liði frurav., bæði þá sem
voru í hinu upphaflega frumv. stjórnarinnar, og eins það, sera nefndin hefir
bætt við.
ATKVGR.: Frumv. vísað til 2. umr.
í e. hljóði.
Önnur umr. (C. 143), 26. júll.
Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.): Eg finn ekki ástæðu til að fara
mörgum orðum um þetta frumv., beldað eins drepa á einstaka atriði, enda
býst eg við að mönnum komi betur, að
ekki verði langar umr. úr þessu. — Það
er þá fyrst viðvikjandi 2. gr., að nefndin leggur til að samþykkja hana óbreytta, enda þótt það að visu sé leiðinlegt að þurfa að bæta þessum útgjaldalið við. Það var rætt um þessa húsbygging handa vitaverði á þingi 1897,
og átti hún þá að kosta 2000 kr. Það
var felt við 2. umr. þá, en svo við 3.
urar. var samþykt að veita 1500 kr.
Eg álit, að sú upphæð hefði átt að
nægja, og að hægt hefði verið að búa
svo um, að hún væri nægileg. En nú
sjáum við, að ekki einungis sú upphæð,
heldur einnig hin upphaflega (2000)
hefir reynst ónóg, og að meira fé þarf.
Eg verð að vera þeirrar skoðuuar enn,
að 1500 kr. hefði getað verið nægilegt.
Við vitum, að það er mörg góð fjölskylda hér á landi, sem verður að
sætta sig við lakari húsakynni, en hægt
er að fá fyrir 1500 kr., og það eru líklega ekki margir landsetar landssjóðsins sjálfs, sem hafa svo dýr húsakynni.
En við þvi er ekki hægt að gjöra, það
er komið sem komið er, og eg get því
69*
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ekki annað en lagt það tíl, að greinin
verði satnþ.
Viðvikjandi 3. gr. finn eg heldur
ekki ástæðu til að fjölyrða. Sjónarmið
nefndarinnar er tekið fram í nefndarálitinu, en þessi aukafjárveiting til flutningabrautar frá Ölfusá og niður á Eyrarbakka verður að álitast nauðsynleg,
þar eð vegurinn kæmi ekki að tilætluðu
gagni ella. Þessi aukafjárveiting kemur, eins og svo margar aðrar, af þvi,
að áætlanirnar eru svo óáreiðanlegar.
Það er merkilegt, já nærri óskiljanlegt,
eins og tekið er fram í nefndarálitinu,
að akbrautarspotti, sem liggur yfir sléttlendi, og ekki er lengri en þessi, frá
Ölfusá og niður á Eyrarbakka, skuli
kosta 39 þús. kr. Þá vil eg geta þess,
að ódýrari er hver faðmurinn i akbrautinni um Eyjafjörð, sem þó hefir hneykslað svo marga. En það má segja hér,
eins og um 2. gr., að það verður að
sitja við það, sem komið er.
Aftur á móti hefir nefndin með ánægju lagt tíl að hækka 2. lið 3. gr.
upp um 50 kr., þvi þegar embættismenn taka sig fram um eitthvað jafnþarflegt, og ekki kostnaðarmeira, þá er
það þakkarvert.
Þá kemur nýtt ákvæði við 3. gr. um
fjárveitíngu til að fullgera veg í Austur-Skaftafellssýslu. Það hefir víst vakað fyrir mörgum, að hin upphafiega
fjárveiting, sú er siðasta þing veitti,
mundi nægja, en þess ber þó að gæta,
að áætlun var ekki tíl síðast, og þvi
fer hér eins og oftar, þar sem annaðhvort er engin áætlun til, eða þá svo
óáreiðanleg, aðhún aldrei stendur heima.
Vildi eg óska, að slikt kæmi ekki oft
fyrir. Það sem kom nefndinni til að mæla
með þessari fjárveitingu er það, að hún
álitur nauðsynlegt að fá þenna veg.
Hann er mjög tiðfarihn og liggur að
þeim eina kaupstað, sem er i þessari
sýslu. Austur-Skaftafellssýsla hefir held-
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ur ekki hingað tíl orðið svo mikils fjárstyrks aðnjótandi.
Um hina siðustu athugasemd nefndarinnar álit eg ekki þörf að ræða neitt
verulega, en ímynda mér að nefndin
muni siðar taka það atriði til yfirvegunar, og ef tíl vill gera till. eftir þeim
upplýsingum, sem væntanlega koma
fram við umræðurnar.
Landshöfðingv. Eg skal leyfa mér, út
af ræðu h. framsm. (J. J., þm. Eyf.), að
fara nokkurum oiðum um tvo liði i
þessu máli.
Það er þá fyrst viðvikjandi 2. gr. um
húsbyggingu handa vitaverði, að þá er
það rétt, sem hann sagði. En þegar
átti að fara að brúka þessa peninga,
þá var auglýst, að þetta hús ætti að
byggja og til þess væru veittar 1500
kr., og jafnframt skorað á smiði að
koma fram með tilboð, en enginn vildi
sinna þvi. En af þvi að vitavörður
þurfti skýli, sem hann þó gæti verið
í næsta vetur, þá neyddist vitastjórnin
tíl að semja við mann ura smiðið. En
til þess að það gæti orðið boðlegt,
þurfti 700 kr. í viðbót, og það er gott
að nefndin vill samþykkja þá fjárveitingu og álít eg það fullkomlega rétt.
Mér þykir leitt, að h. 1. GL-K. (Þ. Th.)
er ekki viðstaddur, þvi hann mundi
geta upplýst, að húsið er illa viðunandi eins og það er nú, og að það er
naumast, að landsstjórnin geti álitið
það boðlegt.
Hvað viðvíkur flutningabrautinni frá
Seltossi niður á Eyrarbakka, þá kom
engin bciðni frá stjórninni i þá átt 1897,
heldur kom beiðni frá sýslunefndinni i
Árnessýslu um fé til þessa vegar. Að
sönnu kom einnig áætlun um kostnaðinn, en með öllu óáreiðanleg, enda er
erfitt að búa til góða og nákvæma áætlun yfir slíka vegi. Það er auðvitað
satt, sera h framsm. (J. J., 2. þm. Eyf.)
tók fram, að vegur þessi liggur yfir
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sléttlendi, en það sléttlendi má heita
eitt kviksyndi, flóar og fen. Þar við
bætist að ekki nokkur steinn er þar
nálægt, heldur verður að flytja alt
grjót langt að, og verður vegurinn fyrir það talsvert dýrari.
Kostnaðurinn óx líka við það, að
þegar ákveðið var að veginn skyldi
leggja, þá var íyrst meiningin að leggja
hann beint frá Selfossi og niður á Eyrbakka, en þá reis sýslunefndin upp og
neitaði að leggja til þær 12,000 kr.,
sem hún hafði boðið fram, nema þvi
að eins að vegurínn yrði lagður svo,
að hægt væri. að leggja álmu út frá
honum til Stokkseyrar. Við þetta varð
vegurinn að sjálfsögðu talsvert dýrari,
en það hefir líka þann kost, að nú
gerir hann gagn fyrir tvö kauptún, þar
sem hann annars hefði ekki orðið nema
einu að gagni, ef hann hefði legið beint
til Eyrarbakka.
Framsögumaður (Jón Jónsson, þm.
Eyf.): Þrátt fyrir ræðu hæstv. landsh.
verð eg enn að halda þvi fram, að
hægt hefði verið að byggja sæmilegt
hús fyrir 1500, kr., og þegar einu sinni
er búið að veita einhverja fjárupphæð,
þá á hún helzt að standa. Og eg get
ekki skilið, að ekki megi eins fá tilboð
um að smiða hús fyrir 1500 kr. eins
og fyrir 2000 kr., að eins það, að húsið yrði minna, nema þá að þvi ættu að
fylgja einhverjir sérstakir kostir. Eg
held lika, að landsstjórnin hefði eins
getað með samningi við einhvern látið
byggja það fyrir þessa upphæð, úr þvi
enginn gjörði tilboð.
Ut af orðum hæstv. landsh. að vegurinn frá Ölfusá sé bæði fallegri og
gagnlegri fyrir það að hann nú liggur
til tveggja kauptúna, þá skal eg ekki
neita þvi, að það mælir með honum,
að nú hafa tvö kauptún gagn af honum, en kostnað þann, sem af þvi leiddi,
hefði sýslufélagið átt að borga en ekki
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landssjóður, og sýnist mér vera full ástæða til að flnua að þessari ráðstöfun.
ATKVGR.:
2. gr. frumv. samþykt með 18. atkvæðum.*
1. liður 3. gr. frumv. samþ. með 17
atkvæðum.
Brtill. við 2. lið 3. gr. samþ. með
20 samhljóða atkv.
Viðaukatillaga við 3. gr. saraþ. með
20 atkv.
3. gr. frv. með breyt. samþ. f einu
hljóði.
4. gr. frumv. saraþ. i einu hijóði.
1. gr. með sjálfs. breyt. samþ. i einu
hljóði.
Málinu vísað til 3. umr. i einu hlj.
Þriðja umr. (C. 217) 28. júli.
ATKVGR.:
Frumv. samþykt með 18 samhlj. atkvæðum og verður sent Ed
Ein umr. (C. 328, 361, 373); 12.
ágúst.
Pétur Jónsson: Eg hefi leyft mér að
koraa með brtill. á þingskj. 361, og
imynda eg mér að háttv. þm. viti
hvernig á henni stendur, þvi þetta atriði kom fram við umræðurnar hér í
deildinni. En eg skal skýra þetta nánar. Eins og menn muna, voru Magnúsi Þórarinssyni á Halldórsstöðum veittar 1200 kr. á þinginu 1895, til þess
að flytja tóvinnuvélar sfnar til Húsavikur. En með þvi að margir munu
vera farnir að ryðga i þessu, skal eg
með leyfi forseta lesa upp kafla úr
ræðu, sem eg hélt um þetta mál þá,
þvf það getur skýrt fyrir mönnum
hvernig málið blasti þá við.
»Af þessum orsökum er það fýrst
og frerast, að eg hefi sótt um styrk til
þessa fyrirtækis, bæði að veitt verði
lán til tóvinnuvélanna, og að Magnús
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Þórarinsson fái auk þess sérstakan
styrk. Þvi eg vissi, að Magnús hafði
beðið um 25,000 kr. lán, sena veitt
væri rentulaust í 5 ár. Fjárlaganefndin
sá sér ekki fært að veita lánið rentulaust, og því hvarf eg frá *að fara
fram á það frekara, en áleit, að ef
Magnús Þórarinsson yrði við fyrirtækið
framvegis, og það liði eigi undir lok,
þá mundi styrkveitingin verða tiJ þess,
að minka fjárhagshalla hans, sem leiðir af flutningi vélanna á annan stað.
Að sönnu er eg sannfærður um, að
þessar 1200 kr. nægja honuro ekki, en
eg imynda mér, að með aðstoð góðra
manna muni þær þó verða til þess, að
fyrir þær geti hann þó haldið frekara
áfram en annars.
Það stóð svo illa á með þessa lán
beiðni, að sýslunefndarfundur í SuðurÞingeyjarsýslu var ekki haldinn eftir
að lánbeiðnin kora til tals, og vegna
þess er ekki vist, hvort sýslunefndin
vill ábyrgjast lánið, en vegna þess, að
fyrirtækið er bæði Magnúsi Þórarinssyni og héráðsbúum áhugamál, eru likqr fyrir, að hann muni taka lánið, ef
sýslunefndin ábyrgist, enda hefir hún
nokkura tryggingu fyrir láninu i fyrirtækinu sjálfu«.
Eg vildi geta þess hvernig afstaða
sýslunefndarinnar var gagnvart þessari
styrkveitingu, en það var ekki haldinn
sýslunefndarfundur áður en eg reið til
þings. Maguús hafði ástæðu til að halda,
að sýslunefndin myndi styrkja hann til
að flytja vélarnar, en þegar til kom
treysti hún sér ekki til að leggja út i
fyrirtækið. Svo rétt eftir nýár fær
Magnús þessar 1200 krón. tyrir tilstyrk
eða milligöngu sýslumanns, og var þá
ekki kominn timi til að bann uppfylti
Bkilyrði þau, er sett voru, því fundur
sýslunefndar var eigi fyr en siðar. —
Það verður þess vegna ekki gengið að
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sýslunefndinni, þegar farið verður að
krefja inn þessar 1200 krón., heldur að
likindum að Magnúsi Þórarinssyni. —
En það væri til stór hnekkis fyrir hann
að þurfa að borga þetta fé, því hann
á i vök að verjast. Menn kunna að
segja, að hér beri ekki að líta á annað
en þaö, sem lögin heimta, en mér finst
einnig megi lita á fyrirtækið.
Magnús Þórarinsson varð fyrstur til
að byrja með tóvinnuvélar og barðist
fyrir því af öllum mætti. Þess vegna
iagði hann ait fé sitt og krafta í sölurnar fyrir þetta fyrirtæki. En sökum
þess að fyrirtækið var nýtt og óþekt,
og menn höfðu ekki lag á að færa sér
það i nyt, borgaði það sig eigi, og gat
eigi borið sig framar. Þetta var nefnilega fyrsta sporið i þá átt, sem menn
vilja fara nú, og hin háttv. deild er
nærri sammála um að fylgja nú i stærri
stil.
Fyrstu árin tapaði Magnús svo á
fyrirtækinu, aö hann komst i fjárþröng,
og átti af þeim sökum einnig örðugt,
en þegar hann fekk þessa peninga,
liðkaðist nokkuð um.
Hann hefír nú
bætt við nýju vatnshjóli og aukið vatnið
nægilega, en áður var það of lítið. —
Þannig hefír fé þetta komið að notum,
og nú borgar fyrirtækið sig svo, að
Magnús sjálfur lifir á þvi, þó af skornum skamti sé.
Það er þess vegna uppástunga min,
að Magnúsi verði nú veittar þessar
1200 krónur skilyrðislaust, i stað þess,
að honura áður voru veittar þær með
skilyrði, sem hann gat ekki uppfylt.—
Ef þessa fjár verður kraflst af honum
nú, verður það til þess að setja fyrirtækið um koll, og eg vona þvi, að h.
deild vilji ekki til þess stuðla, og taki
vei undir uppástungu mina.
Ef háttv. þingm. óska nánari skýringa, er eg fús á að gefa þær,
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Framsögumaður (Jón Jónsson, 2. þm.
Eyf.): Eg skal ekki verða langorður;
nefndin hefir lagt það til, að frumv.
verði samþykt eins og það kom frá
háttv. efri deild.
Hvað viðvíkur þessari einu viðaukatillögu um að verja 200 kr. til að gera
við flóðgarð til að verja engi og tún á
Höfða í Skagafirði fyrir skemdum af
Höfðaá, get eg fullyrt, að það er fullkomlega nauðsynlegí.
Að eins skal eg geta þess, að við
þetta er það að athuga, að ekki er vist,
að flóðgarðurinn geti fyrirbygt, að engið eyðileggi8t. Skoðunarmennirnir voru
ekki fullvissir um það.
Um breyt.till. háttv. þingm. S.-Þing.
(P. J.) skal eg ekki tala roikið, en að
eins geta þess, að meiri hluti nefndarinnar er henni ekki samþykkur.
ATKV.GR.: Viðaukatill. á þingskj.
361 samþ. með 12 : 4 atkv.
Frumv. þannig breytt verður endursent háttv. efri deild.

Samþykt landsreikninga
1896 og 1897.
FRUMVARP til laga um samþykt á
landsreikningunum fyrír árin 1896 og
1897; 1. umr., 4. júlf.
Þingm. V.-Skaftf. (Guðl. G.) stakk
upp á, að skipuð væri 3 manna nefnd,
og var það samþykt i einu hljóði.
Kosnir voru:
Olafur Briem
með 20 atkv.
Einar Jónsson
— 19 —
Guðlaugur Guðmundsson — 15 —
Fyrstu umr. frestað.
Framhald 1. umr. (C. 203, 204);
27. júlí.
Framsögumaður (Ólafur Briemy. Eg
skal fyrir nefndarinnar hönd geta þess,
að hún heflr hugsað sér að koma fram
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með breyt.till. aðra en þá, sem tekin
er fram i nefndarálitinu. Því að siðan
álitsskjalið var samið, hefir nú nefndin
kornist að þvi, að styrkur til Magnúsar
Þórarinssonar á Halldórsstöðum i Þingeyjarsýslu til að setja á stofn auknar
og endurbættar tóvinnuvélar á Húsavík,
sem veittur var á fjárlögunum fyrir
árin 1896 og 1897, að upphæð 1200 kr.,
hefir verið borgaður út, án þess að því
fé hafi verið varið til þess augnamiðs,
sem til var ætlast, og meðan svo stæði,
áleit nefndin rétt að samþykkja ekki
þessa útborgun.
Enn fremur skal eg geta þess, að
nefndin hefir i áliti sinu um athuga
semdir yfirskoðunarmannanna við landsreikningana 1896 og 1897, 13. grein
2. tölul. og 16. grein 2. tölul., minst á
tvö atriði, sem hún vildi ekki láta óhreyft, án þess þó að hún fyndi ástæðu
til að koma fram með sérstakar tillögur í þá átt.
Annað er viðvikjandi landshagsskýrslunum. Nefndin fann að visu ekki
ástæðu til að koma fram með tillögu
til þingsályktunar um, að þær væru
gefnar út sem sérstakt rit, með þvi að
henni fa.nst það atriði ekki svo þýðingarmikið, en á hinn bóginn væri æski
legt, að landshagsskýrslurnar væru ti!
sölu sérstaklega, og ekki eingöngu útbýtt meðal þeirra raanna, sem héldu
•stjórnartíðindin.
Hin athugasemdin var viðvikjandi
kaupum á áhöldum til vegagjörða, sem
landssjóður kostar. Yfirskoðunarmenn
landsreikninganna álíta réttast, að
verkfræðingur landsins hafi það start'
á hendi, að annast allar pantanir á
vegabótaáhöldum fyrir landssjóðinn. —
Jafnvel þó nefndin sé í vafa ura, hvoi t
þetta verði til beinna bagsmuna fyrir
landssjóð, getur hún gjarnan viðurkent,
að það fyrirkomulag sé i sjálfu sér
eðlilegast, og vill beina því til hæstv.
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stofn auknar og endurbættar tóvinnuvélar á Húsavik, sem hefir verið útborgaður úr landssjóði, en ekki notaður
til hins ákveðna augnamiðs. Afleiðingin
af þessu hlýtur að verða sú, að annaðhvor£ verði upphæðin endurborguð eða
fénu sé varið samkvæmt tilganginum,
nema því að eins að féð verði veitt að
nýju, án þess skilyrðinu sé haldið, en
nú liggur ekki fyrir nein tillaga i þá átt.
Af vangá haía skotist inn i breyt.till.
orðin »eignir viðlagasjóðs<, og eiga þau
eðlilega að falla burt.
Eins og sést á nefndarálitinu er nokkur munur á hinum virkilega peningaforða landssjóðs og hinum reikningslega
f frumv. Skekkju þessa verður að athuga nákvæmlega af hlutaðeigendum,
svo komist verði fyrir, af hverju hún
stafar, og hægt sé að leiðrétta hana,
en meðan þaö er ógert, virðist engin
ástæða til að treysta hinum reikningslega peningaforða á landsreikningnum.
Hefi eg svo ekki fieira að athuga.
Landshöfðingi: Breyt.till. þær og
uppástungur, sem komnar eru frá
nefndinni, eru á góðum rökum bygðar;
get eg vel fallist á þær, og gjöri ráð
fyrir, að þær verði teknar til greina.
Önnurumr. (C. 203, 204, 226); Mismunurinn milli hins reikningslega
5. ágúst.
peningaforða og peningaforðans eins og
Framsögumaður [Ólafur Briem): Lands- hann er i raun og veru hefir verið
reikninganefndin hefir leyf't sér að koma rannsakaður af hinum umboðslega endfram með tvær breytingartill. Önnur urskoðanda, en honum hefir enn ekki
þeirra stendur i nefndarálitinu (þingskj. tekist að komast fyrir, hvaðan hann
204) og fer fram á að hækka tekju- stafar. Eg er þvi samþykkur, að ekki
eftirstöðvar landssjóðs ’*/i» ’97 um 1 kr. sé gjörð breyting á hinum reiknings9 aura. Hin tillagan (þingskjal 226) lega peningaforða, fyr en þetta er uppgengur út á að lækka útgjaldaliðinn 15 st.
II, 6, c um 1200 krónur. Eg gat þess
Háttv. nefnd finnur að því, að eign
þegar við 1. umræðu, að eg mundi landssjóðs í aðal-fjárhirzlu rikisins bafi
koma með þessa breytingartill.
Upp- ekki verið gjörð arðberandi, en þess
hæð sú, er hér ræðir um, er styrkur ber að geta, að mikið af henni hefir
til Magnúsar Þórarinssonar á Halldórs- verið brúkað á árinu 1898, og að nú
stöðum 1 Þingeyjarsýslu til að setja á eru eftir af henni einar 25 þúsund kr.,

Iand8h., hvori hann ekki vildi sjá urn
þetta.
Landshöfðingi-. Út at orðum háttv.
fram8ögum. (Ól. Br.) skal eg leyfa mér
að taka það fram, að eg er alls ekki
á móti því, að landshagsskýrslurnar séu
seldar sem sérstakt rit, en eg álít þá
réttast, að þingið ákveði verðið eða feli
stjórninni það.
Annars get eg fyrir mitt leyti ekki
álitið þetta svo þýðingarmikla breytingu,
þar sem skýrslurnar eru nú gefnar út
með sérstöku titilblaði og allir eiga þó
víst heimting á að íá þær, sem tá
stjórnartiðindin, eða svo skilst mér.
Viðvikjandi hinu atriðinu, að verkfræðingurinn útvegi öll verkfæri og áhöld til landssjóðsvegagjörða, þá er eg
i sjálfu sér ekki á móti þvi, en þingið
verður þá að sæta þvi, ef kostnaðurinn
við verkfærakaup verður nokkuð hærri
en nú ei, þar sem mest af verkfærunum nú er pantað beint frá verksmiðjunum af mönnum, sem hafa all-mikil
viðskifti við þær.
Frumv. var síðan visað til 2. umr. í
einu hljóði.
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svo ekki hefði verið gott, að festa
þetta fé.
Viðvíkjandi eign landssjóðs á hlaupa
reikningi í landsbankanum, skal eg geta
þess, að það hefir þótt óhentugt, að
leggja féð inn með sparisjóðskjörum,
þar eð það fengist þá ekki útborgað
nema með þeim vanalega uppsagnarfresti, og landsbankinn hefði trauðlega
viljað taka svo mikið fé til ávöxtunar
með sparisjóðskjörum. Það hefir þótt
þægilegast fyrir báða hlutaðeigendur,
að láta féð á hlaupareikning.
Nú er
líka útlit fyrir, að landssjóður á næsta
fjárhagstimabili þurfí að taka það til
sin aftur.
ATKV.GR. fór þannig:
Tekjur 1—22. samþ. i einu hlj.
G-jöld 1—6. A og B samþykt með
19 atkv.
Breyt.till. við 6 C á þingskjali 226
samþ. með 16 atkv.
C breytt og liðirnir 7—11 samþ. með
19 atkv.
Breyt.till. á 204 síðast i nefndarál.
samþ. með 18 atkv.
Athugas. aftan við gjaldaliðinn, þannig
breytt, allar 4 linurnar samþyktar með
18 atkv.
Málinu visað til 3. umræðu með 20
samhlj. atkv.
Þriðja u m r., (C. 312) 7. ágúst.
ATKV.GR.: Frumv. samþ. með 18
atkv. og verður sent forseta Ed.

Fjáraukalðg 1896 og 1897.
FRUMVARP til fjáraukalaga fyrir árin
1896 og 1897; 1. umr., 4. júlí.
Eftir uppástungu h. þm. V.Sk. (Guðl.
G.) var málinu í e. hlj. visað til reikningslaganefndarinnar.
1. umr. frestað.
Alþ.tíö. B 1899.
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F r a m h a 1 d 1. u m r., (C. 205); 27.
júlí.
Framsögumaður (Ólafur Briem): Eins
og sjá má á frumv., er aðalupphæð
þeirra fjárveitinga, sem þar er farið
fram á, rúm 16 þús. kr., en nefndin
hefir komið fram með viðaukatillögur,
sem nema alls tæpum 6 þús. kr. Meira
en helmingur af allri upphæðinni gengur til vegabóta og brúargerða, sem sé
rúm 12 þús. kr., og að öðru leyti mest
alt til samgöngubóta, til póstmála yfir
7 þús. kr. og til vita fast að 2 þús kr.
Þessar miklu umframgreiðslur stafa
einkum af þvi, að áætlanir þær, sem
gerðar hafa verið, hafa ekki verið svo
nákvæmar, sem æskilegt væri, og að
því er snertir vegagerðir, hefir það líka
stundum fyrst komið fram eftir að búið var að ráðstafa öllu vegabótafénu,
að nauðsynlegt hefir orðið að leggja «
veg á sérstökum stað, þar sem vegur
ekki hefir verið áður. Að öðru leyti
hefi eg ekki frekar neinu við þetta mál
að bæta.
ATKV.GR.: Frumv. var siðan visað
til 2. umr. með 19 atkv.
Ö n n u r u m r., (C. 205); 5. ágúst.
Framsögumaður (Ólafur Briem): At
þvi landsreikningurinn og þau skjöl,
sem honum fylgja, innihalda svo itarlegar skýringar um öll þau atriði er
koma til greina I frumv. þessu, og með
þvi engin breyt.till. hefir komið fram,
finn eg ekki ástæðn til, að svo stöddu,
að fara frekari orðum um frumv.
ATKV.GR.: Breyt.till. við 2. gr. á
þgskj. 205 fyrri hl. við 9 f samþ. með
17 samhlj. atkv.
Siðari hluti við 10 a. samþ. með 12
samhlj. atkv.
2. gr. frumv. þá fallin.
3. gr. frumv. öll samþ. með 17 samhlj. atkv.
70 (12. okt).
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Viðaukatill, á þgskj. 205, að við 3.
gr. bætist nýr liður d, samþ. með 17
samblj. atkv.
4. gr. samþ. með 17 samhlj. atkv.
3. liður nefndaráiitsins um brú á
Blöndu samþ. með 16 samhlj. atkv. og
verður það 5. gr.
1. gr. með áorðnum breyt. samþ. með
19 samhlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr, i e. hlj.
Þriðja umr., (C. 313); 7. ágúst
ATKV.GR.: Frumv. samþ. i e. hljóði
og verður sent forseta Ed.

Breyting á horfellislögum
26. febr. 1898.
FRUMVARP til laga um breyting á
lögum nr. 5, 26. febr. 1898 um horfelli á skepnum (C. 149); 1. umr., 22.
júlí.
Framsögumaður (Ólafur Briem): Eg
skal taka það fram, að nefndin við
starf sitt hafði það hugfast, að með þvi
horíellislögin frá 26. febr. 1898 eru
svo ný, væri æ3kilegast aö gera á
þeim sem minstar breytingar.
Það
sem vakað hefir fyrir þeim, er fjallað
hafa um þetta mál, er aðailega tvent.
Annað það, að vernda skepnur gegn
illri meðferð, og að því lúta einkum
hegningarákvæði laganna. Þótt sum af
þessum ákvæðum hafi orðlð fyrir allhörðum dómum, þá vildi nefndin samt
ekki koma fram með neinar breytingar á þeim. Hið annað, er vakað heflr
fyrir þeim, er fiuttu þetta mál á siðasta þingi, er að reyna að afstýra fjártjóni þvi, er hlýst af horfelli. Til þess
að sporna við því eru einkum hinar
fyrirskipuðu skoðunargjörðir; en hér
hefir nefndin komið með breyt.till. Ef
skoðanirnar eiga að hafa nokkura þýðingu, þá verða skoðunarmennirnir að
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vera vel valdir, þeir verða að vera búhygnir menn og mikils metnir, hafa gott
vit á skepnum, og kunnir að þvi að
fara sjálfir vel með skepnur. Þeir
þurfa að vera fyrir öðrum, og geta
kent þeim, til þess að menn beri traust
til þeirra. Lögin frá 26. febr. 1898
standa svo af sér, að þau útiloka þetta,
þar sem þau ákveða að hreppstjóri
skuli vera sjálfkjörinn skoöunarmaður.
En hreppstjórinn getur vel verið maður, sem ekkert vit hefir á að dæma
um þetta, og sömuleiðis getur bæði
heilsubrestur og elli tálmað honum frá
löngum ferðalögum. Það bæði hefir
sýnt sig og sýnir, að þetta ákvæði spillir fyrir tilgaugi laganna, og er það eitt
nóg til að samþykkja þær breytingar,
er frumv. þetta fer fram á. Annað er
það sem okkur þykir athugavert í hinum eldri lögum, en það er skoðunartiminn, sem þar er fastákveðinn. Að
minni ætlun væri það heppilegast þar
sem 2 skoðanir fara fram, að fyrri skoðunin færi fram um það bil sem féð er
tekið i hús, en hin síðari nokkru áður
en fénu er ðlept út, en þetta er ekki
bundið við neinn vissan tima heldur
fer eftir landsháttum og mismunandi
tíðarfari. Þetta frumv. lýtur aðallega
að þvi að bæta þessa 2 galla á hinum
núgildandi lögum. Til þess að fullnægja
tiiganginum alveg þyrfti yfirgripsmiklar ákvarðanir t. d. um héraðasamþyktir, er nefndin hefir þó leitt hjá sér i
þetta sinn, en nefndin áleit þó að þetta
frumv. mundi geta orðið til nokkurra
bóta.
Pétur Jónsson: Eg állt tillögur nefndarinnar sanngjarnar og held yfir höfuð
að þær stefni i rétta átt. Að visu
hafði mér dottið i hug að heppilegast
myndi, að veita sveitafélögum heimildarlög til þess að gera samþyktir um
fjárskoðanir, og fella svo úr lögum
þessum annað, er að slikum skoðunum
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lýtur. En eigi að siður get eg vel felt
mig við þann veg, sem nefndin hefir
valið. Það hefir margfc, og sumt ófyrsynju, verið fundið að lögum þessum.
En eg er á þvi að lögin hafi samt
helzt til mikið orðið til þess að koraa
í bága við hin frjálsu samtök i ýmsum sveitum viðvlkjandi ásetningi, svo
sem eru fjárræktarfélög og önnur
samskonar samtök.
Að minsta kosti
þekki eg þetta í héraði mínu. Af því
frumv. nefndarinnar bætir úr þessum
galla laganna, og gerir þau að öðru
leyti vinsælli, vil eg mæla með stefnu
þesB, og til þess stóð eg upp.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. urar.
með 19 atkv.
Ö n n u r u m r., (C. 149), 25. jiilí.
Framsögumaður (Ólafur Brierri): Það
er að eins komin fram ein breyt.till.
við frumv. þetta, og fer hún fram á
það, að i staðinn fyrir að hreppsnefndin kjósi skoðunar- og eftirlitsmennina,
sem frumv. gjörir ráð fyrir, þá skuli
hún láta kjósa þá. Breyt.till. þessi er
ekki vel greinilega orðuð, að því leyti,
að hún ber ekki með sér, hverja hreppsnefndin skuli láta kjósa eftirlitsmennina, en líklega er það meiningin, að
hreppsbúar skuli gjöra þaö. Það gjörir nú líklega ekki mikið til, hvorir af
þessum tvennum máisaðilum eiga að
kjósa eftirlitsmennina, og ætla eg að
nefndin muni ekki gjöra það að neinu
kappsmáli.
Að öðru leyti ætla eg að ekki þurfi
langar umræður um málið nú, því bæði
fekk það góðar undirtektir við 1. umr.,
og hefir áður veriö allitarlega rætt bæði
i blöðunum og á þingmálafundum.
Guðjón Guðlaugsson: Eg hefi komið
fram með breyt.till. mfnar í þeim tilgangi að hreppsbúar i heild sinni, en
ekki hreppsnefndin ein, ættu kost á aö
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kjósa skoðunarmennina. Eg álft, að af
því að hreppsbúar eiga í heild sinni
að bera kostnaðinn af skoðunargjörðunum, þá sé og eðlilegast að þeir kjósi
og skoðunarmennina, og þannig álit eg
að þeir verði bezt valdir.
Um leið og hreppsbúar koma saman
til að kjósa skoðunarmennina, gjöri eg
ráð fyrir að lika verði rætt um, hvernig skoðanirnar skuli fara fram, og yfir
höfuð um ýmislegt, er að þeim lýtur.
Þetta alt vona eg að geti orðið til þess
að vekja meiri alúð og áhuga hjá
hreppsbúum á skoðununum, en ef
hreppsnefudin ein á að kjósa skoðunarmennina og hafa hönd i bagga með
skoðununum.
Enn er þess að gæta, að hreppsnefndir eru svo fáskipaðar, ekki nema 3—7
menn i þeim, að það getur haft óheppileg áhrif á kosninguna. Það er
auðsætt, að fyrir skoðunarmenn þarf
að velja þá, sem bezt eru fallnir til
þess starfa i hreppnum, en nú getur
einmitt svo farið, að í hreppsnefndinni
sitji tveir eða jafnvel þrír beztu skoðunarmenn hreppsins, og væri þetta nú
ein af þeim hreppsnefndum, sem að
eins er skipuð 3 mönnum, þá mætti
gjöra ráð fyrir að hreppurinn færi á
mis við beztu skoðunarmennina, sem
hann ætti völ á, því að hér er um svo
óþakklátt verk að ræða, að eg býst
varla við að nokkur hreppsnefndarmaður muni sjálfur velja sig til skoðunarstarfans, en gjöri fremur ráð fyrir að
hann muni leitast við, að fá samverkamenn sina til þess að koma sér undan
honum. Einnig af þessari ástæðu hefi
eg komið með breyt.till. En það skal
eg játa, að úr þvi að gjört er ráð fyrir, að hreppsbúar eigi að kjósa skoðunarmennina, þá hefði einnig þurft að
taka fram, hverjir kosningarrétt hefðu,
og hverjir væru skyldir til að hafa
70*
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skoðunarstarfið á hendi, og hve lengí, hafi aðallega verið þeira að þakka, að
því að það gæti verið hart að vera alt bjargaðist þolanlega siðastliðið vor,
skyldaður til að vera skoðunarmaður jafnhart og þá -var. Þetta frumv., sem
um ótakmarkaðan tíma. Eg vona að hér er um að ræða, fer nú fram á að
h. deild taki þetta til íhugunar, og að- afneraa þessar lögskyldu skoðanir, og
hyllist breyt.till., því að eg tel hana heimilar að eins að hreppsnefndir geti
heppilegri en ákvæði frumv., þótt vera fyrirskipað skoðanir, ef þörf gerist. Eg
kunni að hún þurfi einhverrar lagfær- geng út frá því sem gefnu að þetta
ingar við, en þess er kostur við 3. mundi sjaldan verða notað, og að þetta
yrðu því að eins þýðingarlaus pappírsumr.
ATKV.GR.: Breyt.till. á þgskj, 188 lög, eins og eldri horfellislögin voru.
við 1. gr. frumv. samþ. með 13 : 3 Eg þykist líka geta fullyrt, að það sé
töluvert orðum aukið, að óánægjan
atkv.
1. gr. frumv., með áorðinni breytingu, með horfellislögin 26. febr. 1898 sé
mjög almenn; að minsta kosti hefi eg
samþ. með 19 samhlj. atkv.
heyrt marga góða búmenn og skyn2. gr. samþ. með 19 samhlj. atkv.
3. gr. samþ. með 19 samhlj. atkv.
semdarbændur í minu kjördæmi telja
4. gr. samþ. með 18 samhlj. atkv.
að þeim góða réttarbót. Eg álit þvi
Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
ekki rétt að vera að hlaupa eftir hinFrumv. visað til 3. umr. með 19 sam- ura og þessum röddum, sem hafa komhlj. atkv.
ið frara í þessu máli i blöðunum, því
enda þótt ýmsir góðir bændur hafi
Þriðja umr., (C. 197, 200); 27. verið skoðunum móthverfir, vegna
júli.
kostnaðar þess, er af þeim leiðir fyrir
Fram8ögumaður (Ólafur Briem): Eg 8veitarsjóðina, þá hafa þó háværustu
skal að eins taka það frara, að við- raddirnar komið frá mönnum, sem hafa
aukatill. sú, sem hér liggur fyrir írá sjálfir verið illa birgir af heyum, og
h. þm. Strand. (Guðj. G.), er bein af- hefir því verið illa við skoðanirnar,
leiðing af breytingu þeirri, er varð á hafa óttast hirtingarvönd laganna. Eg
frumv. við 2. umr., er gekk út á það, hefi ekki séð mér fært að koma fram
að skoðunarmenn væru kosnir af með breyt.till. í þá átt, sera eg hefði
hreppsbúum, en ekki af hreppsnefnd, kosið; en beillavænlegast hefði eg talið,
eins og frumv. upphaflega geiði ráð að breyta lögunum 1 það horf, að skoðfyrir, og tel eg því sjálfsagt að þessi unin væri að eins ein, nefnilega að vorviðaukatillaga verði samþykt.
inu, og að hreppstjórar væru ekki sjálfSkúli Thoroddsen: Af því þetta mál kjörnir skoðunarmenn, því að margir
er nú til siðustu uroræðu i deildinni, þeirra eru engan veginn til þess færir,
þá ætla eg að gera grein fyrir, hvers- og ef til vill verstu horkóngarnir sjálfvegna eg greiði atkv. á móti þvi. Eg ir. En slík tillaga myndi hafa fengið
álit mikla réttaibót að horfellislögura hér litinn byr, og vil eg því heldur
þeira, sem komu frá siðasta þingi, þeg- láta ákvæði hinna gildandi laga í þessu
ar þau eru borin saman við eldri hor- efni standa óbreytt fyrst um sinn, unz
fellislögin, og það er sannfæring mín þjóðin hefir áttað sig betur á þeim,
að þær skoðanir, sem faiið hafa fram enda býst eg við, að þess verði ekki
samkvæmt þeim, hafi yfirleitt gert mik- langt að bíða að það muni koma fram
ið gagn næstliðinn vetur, og að það aðrar og betri tillögur frá þjóðinni 1
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þessu efni, en þær sem hér liggja fyrir, og það er min fasti sannfæring, að
yrðu hinar lögskipuðu heyskoðanir aíteknar, þá mvndi þess eigi langt að
bíða, að allir betri og hygnari menn
þjóðarinnar krefðust þess, að þær væru
lögskipaðar aftur, til þess að útrýma
þeirri þjóðarhneisu og því þjóðarböli,
sem horfellirinn er. —
ÞramgSffumaður (Ólafur Briem): H.
2. þm. ísf. (Sk. Th.) tók það fram, að
þetta frv. væri engu betra en horfellislögin frá 1884. Um þetta get eg ekki
verið honum saradóma. Aðalgallinn á
þeim lögum var að áliti ýmsra manna
einkum það, að þótt maður væri kærður fyrir horfelli, og þótt það væri
á margra vitund, að hann væri sannur .að sök, var þó ekki hægt að fá
hann dæmdan, ef ekki fengust lögfullar sannanir. Ur þessu áttu lögin frá
26. febr. 1898 að bæta, og á þinginu
1897 lagði h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) áherzlu á, að úr þessu væri bætt með
þessari ákvörðun laganna, að hægt
væri að koma ábyrgð frara á hendur
horfellismönnunum, þótt ekki væru
heimtaðar lögfullar sannanir frekari en
fyrir kviðdómi, en eftir tillögum nefndarinnar eiga þau ákvæði í lögunum frá
frá 1898 að standa óbreytt. Hann hélt
því fram, að þegar ekki væru lögákveðnar fastar skoðanir, mundi það
verða tU þess, að skoðanir mundu
verða alraent vanræktar.
Reynslan
bendir einmitt í gagnstæða átt, þvi það
má geta þess, að áður en lögin 1898
öðluðust gildi, voru víða í héruðum samtök meðal sveitamanna um almennar
fénaðarskoðanir, og þær skoðanir hafa
komist á fyrir tilstiili ýmsra búnaðarfélaga og með samþykki sveitarstjórna, hafa haft viðtækara verksvið og
yfirgripsmeiri þýðingu en þessar alræmdu horfellisskoðanir, sem lögin fyrir
skipa, og efast eg ekki um, að slikar

1114

skoðanir mundu halda áfram þó þær
væru ekki lögskipaðar. En það, að
fyrirskipa skoðanir, er út af fvrir sig
ekki annað en pappírsgagn, hitt er aðalatriðið, sem hlýtur að vera skilyrði
fyrir verulegum árangri af þeim, að
sveitarmenn sjálfir aðhyllist þær, og
færi sér i nyt ráð og leiðbeiningar
skoðunarmanna, og bezta tryggingin
fyrir þvi er, að sveitirnar annist sjálfar skoðanirnar, og kjósi þá menn, sem
eiga að framkvæma þær.
H. þm. spáði þvi, að ef lögunum yrði
breytt i þessa átt, þá yrðu þau svo
væg, að þau hefðu enga þýðingu. Eg
held, að það mætti segja með eins miklum rétti, að hvað ströng lög sem samin væru ura þetta efni, hefðu þau ekki þýðingu, nema þau næðu fylgi almennings.
H. þm. gat þess, að lögin þyrftu að
grípa fram i, til þess að knýja menn
til þess að fara vel með skepnur. Að
visu skal eg játa, að góð meðferð á
skepnum er svo mikilsvert atriði, hvort
sem það er skoöað frá fjárhagslegri
hlið eða á það er litið trá mannúðar
sjónarmiði, að lögin ættu að styðja að
því, eftir því sem unt væri. En í þessu
augnamiði eru skoðunargjörðir einar út
af fyrir sig allsendis ófullnægjandi.
Eina ráðið til þess, eftir áliti nefndarinnar, er það, að komið sé upp forðabúrum roeð samtökum sveitamanna.
Og það sýnist liggja i augum uppi, að
hvenær, sem löggjafarvaldið setur sér
það mark að útrýma borfellislandplágunni, þá verða ákvæði þess að gtefna
i þá átt. En þar á móti er hætt við
að skoðanir þær, er h. 2. þm. ísf. (Sk.
Th.) heldur fram, hafi litla verkun til
þess að fyrirbyggja horfellinn, heldur
að eins til að ljósta honum upp, svo hægt
sé að höfða kærumál gegn hinum seka.
Þórður Guðmundsson: Eg hefi mjög
litlu við það að bæta, er h. framsm.
(Ól. Br.) tók
fram.
Viðvíkjandi
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ræðu h. þro. ísf. (Sk. Th.), þá vil eg
geta þess, að það er leiðinlegt, að mótroæli skuli ekki koraa fram gegn frv.
fyr eu við 3. umr., því torvelt er að
laga frv. eftir þeim upplýsingum, sem
þá koma fram; það er vonandi að frv.
gangi fram, enda er almennur vilji
þjóðarinnar i þá átt og mikill áhugi
á því hjá hartnær öllum landsmönnum, að breytt sé hinum fyrri lögum
um þetta efni, og eg get alls ekki skrifað undir það, að aðalóánægjan með lögin 1898 sé að eins frá þeim, sem fara
illa með skepnur eða drepa fénað sinn
úr hor, og mér þykja það harðar getsakir, að bera slíkt undantekningarlaust á alla þá, sem andstæðir eru
lögunum, enda er þetta hordrep, sem
þíngið er altaf að stagast á, mikið blandað imyndunum og öfgum. Eg held að
segja mætti með raeira sanni, að það
8é að eins kaupstaðarborgarar, sem hafa
getað felt sig við lögin, þ. e. menn,
sem engan fénað eiga, og ekkert vit
hafa á sveitabúskap. Eg verð að taka
þáð fram, að eg áh't það ofvaxið löggjafarvaldi landsins, að skapa reglur
og lög, sem geti gilt fyrir alt landið
í þessum efnum, því að þá þyrfti að
skapa sérstakar reglur fyrir nærri þvi
hverja einustu jörð.
H. 2. þm. ísf.
(Sk. Th.) hafði á móti því, að færa
þetta vald undir hreppsnefndirnar, en
eg get ekki betur séð, en að það sé hið
vissasta, réttasta og sanngjarnasta, því
að það ætti að vera áhugamál hverrar
hreppsnefndar að fyrirbyggja fóðurskort,
svo að menn dræpu ekki úr hor, þvi
afleiðingarnar af horfellinum lenda
fyrst á hreppsfélaginu, þótt þau komi
slðar að nukkru leyti fram á landssjóði.
Eg verð því að haida þvi alvarlega fram,
að frv. það, er h. nefnd hefir koraið
með i nefndaráliti sinu, muni vera öllum sýslum iandsins kærkomið, i sam-
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anburði við lög þau, er nú gilda, og
eg vil minna þingið á, að það er ilt að
þröngva þeim lögum upp á landsmenn,
'sem þeir eru mótfallnir og yrðu brotin i hverri sveit, því að vér eigum
nóg af ólöghlýðni, þótt vér semjum
ekki lög, sem auðsætt er, að muni troðin undir fótum.
Eg vona að frumvarpið gangi heppilega gegn um h. deild, og eg gef þvl
fúslega atkvæði mitt.
Jens Pálsson'. Eg skal geta þess,
að eg var talsvert óánægður með frv.
þetta f sínu upprunalega formi, en mér
þykir brtill. sú ekki hafa bætt það,
sem komin er fram við það, og er óánægja min meðal annars sprottin af
þeirri ástæðu, að eg verð að álita, að útnefning eítirlitsmanna sé betur farin í
höndum hreppsnelndar en í höndum sveitarmannanna alment, sérstaklega í þeim
héruðum, þar sem mótþrói rfkir gegn
því að hafa eftirlit með fóðurbirgðum.
Væru kosningarnar aftur á mótiihöndum hreppsnefudarinnar, má gera ráð
fyrir þvl, að þær væru í höndum þeirra
manna, sem sérstaklega iáta sér ant
um hag sveitarfélaga sinna. Aftur á
móti getur verið hæpið, hvernig hitt
gefst, því engan veginn er vist, að
beztu mennirnir nái ávalt kosningu,
enda geta kosningarfundirnir orðið illa
sóttir, af því að margir séu forfallaðir.
Þó mun eg greiða frv. þessu atkvæði,
þvi eg álit, að það sé samt sem áður
réttarbót, og að það nái meiri hylli en
hin fyrri lög, og geri því meira gagn,
enda er ekki vonlaust, að h. Ed. færi
frv. nær sínu upphaflega formi, og þá
vona eg að sú breyting verði ekki
gerð að kappsmáli hér í deildinni.
Sighvatur Árnason: Eg var á þinginu 1897 mótfallinn horfellislögum þeim,
sem þá voru samin, og nú er verið
að breyta, og það sérstaklega af þvf,
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að eg álit, að þingið eigi ekki um skör
fram að blanda sér inn í ráðstafanir i
sveitamálaefnum, þvi eins og búið er
að taka fram, þá hagar sitt til i hverju
héraði, og jafnvel á hverri einstakri
jörð. Það er gefin setning, að það
hlýtur að koma undir sveitarmönnum
sjálfum, hvernig þessu ber að haga eftir kringumstæðum, sem þingið hefir
alls ekki þekking á og sem ekki er
mögulegt, svo vel fari, að setja almenn
lög um. Eg veit líka, að hver maður
hlýtur að finna i sinu eigin brjósti, að
hann vill vera frjáls með sinar eigin
sakir, sem ekki snerta aðra, og sama
er að segja um hvert sveitarfélag út af
fýrir sig, og það er næst mér að álita, að hér hafi verið gengið of nærri
rétti sveitafélaganna, sbr. 58. gr. stjórnarskrárinnar. Eg get að vísu felt mig
við frv., eius og það er orðið nú, því
að það fer miklu skemra í því að blanda
sér inn i þau réttindi, sem eg vil
að hvert sveitarfélag fái að njóta innan síns verkahrings. Þegar vér sjálfir
viljurn fá þá stjórnarbót að mega ráða
vorum eigin málum, þá eigum vér einnig að sýna samræmi i þvi, að vér veitum
hverju sveitarfélagi sem mest trelsi i
þeim efnum, sem að eins snerta það
sjálft en ekki almenning.
Guðjón Guðlaugsson: Eg verð að
játa, að það er fullkomið neyðarúrræði
fyrir þingið, að breyta nú þeim lögura,
er það samdi á siðasta þingi, en á
hinn bóginn get eg ekki annað fundið,
en að þinginu sé vorkunn, þóþað gjöri
það, vegna þess hve alment upphróp
hefir komið í landinu gegn þessum
lögum. Eg verð þó að játa, að eg hefi
ekki heyrt gildar ástæður fyrir því, að
breyta lögum þessum, en þrátt fyrir
það álit eg þó hættuspil að halda áfram með lög, sem eru jafn óvinsæl,
þvi að þótt heyrst hafi ýmsar raddir
gegn þeim 1 blöðunum, þá eru þær ekki
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einn hundraðasti þeirra, sem óánægðir
eru með lög þessi, en eg verð að álíta, að þessi óánægja sé sprottin af
horfellisvananum, að hún veit ekki hvað
til sins friðar heyrir. Þetta er að sönnu
sorgleg lýsing, að þjóðin sé svo svæfð
og afvegaleidd, að hún sjái ekki, hve
syndsamlegur og skaðlegur horfellirinn er.
Aðfinslurnar i blöðunum við lögin frá
1898 hafa flestar verið órökstuddar og
sumar stórhneykslanlegar, þar sem þingið hefir verið nítt niður fyrir alt, fyrir það
að gjöra þessa tilraun til þess að útrýma
þeira skaðlegasta og smáuarlegasta þjóðlesti vorum, hordrápinu, en vogunin og
fyrirhyggjuleysið i að hafa nægt fóður
fyrir skepnur sinar yfir veturinn verið
lofað hóflaust, og talið bráðnauðsynlegt
bjargræðismeðal; en hordráp og hóflaus
fóðurskortur er þó sannarlega ekki
fegrandi; það er þjóðarsmán, sem ekki
ætti að gera hærra undir höfði í álitinu en t. d. ofdrykkjunni, en þar er mikill munur á. Ofdrykkjumaðurinn sjálfur játar skaðsemi ofdrykkjunnar, hvað
þá hófsmenn, að eg ekki tali um bindindismenn. En hordráp aftur móti, það
er ekki haldin stór synd í augum þjóðarinnar, og það er álitin vorkunn, og
ekki að eins það, heldur eins og sjálfsagður búhnykkur, að setja skepnur á
vogun, og sá sem ekki gerði það, hann
breytti óhyggilega með því, að sitja
með rentulausan höfuðstól, ef bann ætti
hey í fyrningum. Þessar kenningar
hafa fengið að komast i blöðin mótmælalaust, og þó sýnir reynslan það,
að þeir sem hafa það fyrir reglu að
eiga ekki hár eftir á vorin, eru sem
oftast vandræðamenn, sera oft verða
sveitarmatur, en allir hinir, sem hafa
það fyrir fasta reglu að setja fastan
höfuðstól í fyrningar, reynast oftast
sveitarstólpar i efnalegu tilliti. Eg álit það minkunn þjóð vorri, að hún er
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svo gegnsýrð af kenningum hungursog horkónganna, að hún sér ekki, hvað
rétt er eða rangt í þessu efni.
En þrátt fyrir það, þegar svo er ástatt, að lögum þessum hefir ekki verið
hlýtt, getur verið nauðsyn að nema
þau úr gildi. Eg veit, að í sumum
hreppum hefir engin skoðun farið fram
næstliðið baust, sumir hafa enga skýrslu
sent um skoðanirnar, i heilli sýslu að
eins sent skýrslu úr einum hreppi, og
enginn maður kærður, þó þeir séu mjög
margir, sem hafa kvalið lff úr skepnum sínum á óforsvaranlegan hátt, og
þetta sýnir hve lítið lögum þessum er
hlýtt. Þessi lög, sem sett voru til þess
að reyna að útrýma hjá þjóðinni skömm,
þau draga hana niður, og gjöra ekki
annað en drepa hjá henni löghlýðni.
Eg sé því ekki annað fært en að fella
lög þessi úr gíldi, en það er skylda
löggjafarvaldsins að reyna að laga
hugsunarhátt manna, og eg tel ekki ómögulegt, að þetta frumv., sem hér iiggur fyrir, geri það með tímanum. Löggjafarvaldið þarf fullkomlega að gera
sitt til að laga hugsunarháttinn, og allir, sem koma fram eins og leiðtogar
þjóðarinnar, ættu að gjöra sitt til að
sýua, að það er ekki að eins skaðlegt,
heldur og andstyggilegt, að hafa illa
meðferð á skepnum.
Mér fanst það, sem h. 2. þm. ísf. (Sk.
Th.) sagði siðast í ræðu sinni nú, koma
ekki í samræmi við annað, sem hann
sagði um lögin frá sfðasta þingi. Hann
sagði, að væru þau numin úr gildi, þá
mundi reynslan sýna, að eftir nokkur
ár mundi kom almenn ósk um sterk
horfellislög. Eg óska, að svo verði, eg
óska að sá timi komi, að þetta frumv.
lagi svo hugsunarhátt þjóðarinnar, að
hún óski eftir fyllri lögura um horfelli.
Eg get ekki óskað annars hlutar fremur, og þá er sjálfsagt, að löggjafarvald-

112ff

ið muni bæta úr þessari ósk. Eg játa,
að eins og hugsunarháttur manna er
nú, má búast við þvf, að þessu frumv.,
þó það verði að lögum, verði ekki hlýtt
öðruvísi, en að flestir hreppar láti kjósa
skoðunarmennina að eins að nafninu til.
En sökum umræðanna um málið, bæði
á kosningafundunum og öðrum stöðum,
má vænta þess, að þeim hreppum smáfjölgi, sem láta skoðanirnar verða meira
en kák, og sem reyna að koma í veg
fyrir þetta stóra þjóðarmein, sem ersvo
svo stórt, að vér getum ekki búist við
neinum umbótum í iandbúnaði meðan
þetta ástand á sér stað, þvi að það er
grundvöllurinn undir góðum landbúnaði að fara vel með skepnur og láta
þær vera i góðu ástandi. Eg álít að
ekki geti verið annar grundvöllur undir Jandbúnaðinum en þetta, því þótt
sagt sé, að til þess að geta haft nægt
tóður þurfi jarðrækt, þá er það aðalskilyrðið fyrir þvf, að hægt sé að rækta
jörðina, að fara svo vel með bústofninn, að hann geti borið oss arð, þvi arðurinn af honum eru þeir peningar, sem
jarðræktin er gjörð fyrir.
H. þm. Dal. (J. P.) kvartaði yfir br.till. minni, sem komið hefði fram við 2.
umr., að skoðunarmenn væru kosnir af
hreppsbúum en ekki hreppsnefndinni,
en eg álít slikt miklu heillavæniegra.
Kjósi hreppsnefndin, fá lögin á sig
valdboðssnið, en geti enginn hreppsnefndarmanna fengið aðra hreppsbúa til
að vera sér hlyntan i að fylgja lögunum tram, verða þau að litlu gagni, og
því er bezt að reyna, að allir hreppsbúar kjósi mennina, þvi þá finna þeir
til samábyrgðar i því, að stuðla að því,
að þau geti orðið að sem roestum notum. Eg tók það einnig fram við síðustu umræðu, að óheppilegt væri að
hreppsnefnd kysi skoðunarmennina, þar
sem að eins 3 menn væru í hrepps-
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nefndinni, en 2 þeirra væru manna
hæfastir fyrir skoðunarmenn, því líklega mundu þeir skirrast við að kjósa
sjálfa sig.
Eg þekki lika dæmi frá siðasta hausti,
þar sem hreppstjóri hafði gleymt því ákvæði laganna, að hreppsnefnd einungis ætti að kjósa skoðunarmennina með
hreppstj., en stóð í þeirri meiningu, að
allir hreppsbúar skyldu gjöra það, og
eftir atkv. þess nefndarmannsins að
dæma, sem ekki varð riðinn við kosninguna, hefði niðurstaðan orðið alt önnur en hún varð, ef að eins hreppsnefndin hefði kosið. I staðinn fyrir þaulæfðan hey-og fjárskoðunarmann hefðikomið annar óreyndur, sem varð manna
fyrst uppi með fóður vegna alt of fyrirhyggjulausrar dirfsku í heyásestningnum. Og það er mjög óheppilegt, að
skoðunarmennirnir sjálfir standi sig ver
en almenningur, þá verðaorð þeirraalveg þýðingarlaus.
Þá kom h. þm. Dai. (J. P.) með mótsögn við sjálfan sig, þar sem hann hélt,
að hægara mundi að gjöra fundarfært
á kosningarfundi, ef hreppsuefnd kysi
heldur en hreppsbúar, því hreppsbúar
mundu sækja kjörfundinn svo illa. En
hefði hreppsnefndin átt að kjósa, var
það axarskaft, að setja það ákvæði, að
kosið skyldi á hreppskilaþingum, og þá
gæti svo farið, að kosning hreppsnefndar færist fyrir, vegna þess að ekki mætti
meiri hluti nefndarinnar, enda mætti
ekki marga vanta af 3—7 hreppsnefndmönnum, svo íundarfært yrði til kosninga, og ef hætt væri við, að ekki yrði
lögmætur kjörfundur 30—40 hreppsbænda, er eigi síður hætt við að vanta
kynni einn af þremur hreppsnefndarmönnum.
Breyting þessi, að láta hreppsbúa alla
taka þátt í kosningunni, fer þvf í þá
átt, að skoðunarmenn sé ekki valdboðnÁlþ.tíð. B. 1899.
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ir heldur kosniraf frjálsum vilja. Vona
eg að menn taki þetta tii yfirvegunar
og finni ekki ástæðu til að verða óánægðir með frumv. Hvað breyt.tillögu
mína snertir, sem nú liggur hér fyrir,
þá þarf eg ekkert um hana að segja,
þar sem húnereðlileg afieiðing af þeirri
breytingartillögu, sem samþykt varhér
við 2. umr., og þar sem nefndin hefir
tekið henni vel.
Sigurður Gunnarsson: Það eru að
eins örfá orð, sem eg vildi leyfa mér
að koma fram með. Eg býst við að
eg muni greiða atkvæði með frumv.,
þvi eins og h. þm. Strand. (Guðj. G.)
tók fram, þá ætla eg að þessi lög komi
að nokkuru liði, þó ekki væri nema til
þess að bæta hugsunarhátt alþýðu, að
því er snertir meðferð á skepnum. Eg
skal að vísu játa það, að eg hetði kosið að ýmsu leyti strangari ákvarðanir
gegn þessari þjóðarminkunn, horfellinum, en skal ekki fara frekar út í þá
sálma. Að eins vildi eg gera litla athugasemd, þó hún auðvitað komi of
seint fram hér i deildinni. — Ed. gæti
kannske tekið hana til greina, — athugasemd, sem er i því innifalin, að skoðunarmenn þeir, sera frumv. gerir ráð
fyrir, séu látnir vera eiðsvarnir, svo
sem titt er um úttektarmenn. Slíkt
mundi heldur verða trygging fyrir þvi,
að skýrslur þeirra yrðu sannleikanum
samkvæmar.
Pétur Jónsson: Eg stend sérstaklega
upp til að mótmæla þeim ummælumh.
þm. Strand. (Guðj. G.), að það væru
einkum horfellismennirnir eða hordrápsmennirnir, sem hrópuðu gegn þessum
lögum. Eg þekki einmitt til þess, að
menn, sem fara æfinlega vel með skepnur, og hafa oftast nóg hey, eru
hvað æstastir á móti þeim. Það er
samt ekki svo að skilja, að eg persónulega hafi verið ákafur með að breyta
71 (13. okfc).
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þeim nú þegar. Eg vildi einmitt nota
þau sem bezt, þó gallar væru á þeim,
þangað til séð væri, hvernig haganlegast væri að laga þau. En það er eins
og menn hafi hugsað sér, að þessi lög
kiptu öllu í lag, sem meðferð fóðurpenings og ásetning snerti. En — eg þori
að fullyrða, að öll þessi stóryrði og prédikanir um horfelli, horkónga, kvaldóm
á skepnum, þjóðarlöst eða glæp og þjóðarvoða i sambandi við þessi lög eru
meiningarlaus. Lög þessi eru að eins
litilfjörleg tilraun til að bæta úr skák
og geta ekki annað verið.
Þeir sem
hata andæpt lögunum haía gert þaö af
þvi, að þeim hefir þótt hlutsemi sú, sem
kom fram i lögunum, óþolandi gagnvart frjálslyndi manna, og samrýmast
illa við frjálsmannlegar aðgerðir einstaklinga og félaga í sömu átt, t. d. fjárræktarfélaga, þar sem þau eru, en lögin
á hinn bóginn gagnslaus þar sem þetta
vantar. Þeir vilja láta sveitirnar sjálfar útnefna ákveðna skoðunarmenn. Eg
sé því ekki að i þessum stóryrðum sé
neinn sannleikskraftur.
Eg er sannfærður um það, að i meðferð á skepnum hefir mönnum hér á
landi farið fram fullkomlega eins mikið og i hverri annari menningu. Menn
standa hvergi framarlega; hvorki hér
né annarsstaðar. Menning kemur hægt
og hægt, og ekki sízt í þessu efni. Hér
gera menn ekki betur en að smá þumlungast áfram. Eg vil ekkert draga úr
þeim áhuga og fortölum góðra manna
i þessum efnum, og hefi sjálfur unnið
i þá átt eftir megni, en hins vegar
óska eg jafnframt að menn tali um þetta
mál með einhverri þekkingu, nærgætni
og sanngirni. Hér koma til greina ýmsar almennar kringumstæður, og eg fæ
ekki betur séð en að margir tali hæst
um meðferð á skepnum, sem ekkert vit
hafa á sveitabúskap. Það er ekki aðalatriðið i þessu máli, að menn vilji fara
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illa með skepnur, heldur hitt, að menn
eru víða óforsjálnir i heyásetningu, af
þvi þá vantar búhyggju. Það er mótsögn milli þeirra krafa, sem menn gera
til viðurgernings og meðferðar á skepnum, og forsjálni manna og getu með
heyásetning. Oft eru knýjandi ástæður til að setja djarft á, og á útbeitarjörðum sérstaklega, ti) þess að hagnýta
sér þeirra aðalgagn. Meiri menningarþjóð en við, Skotarnir, gera þetta, og
vill jafnvel til, að það hrekkur á hjá
þeim. af því þeim þykir ekki borga sig
að sigla fyrir öll annes í þessu etni.
Eg held frjáls samtök í sveitum, fortölur og gott eftirdæmi góðra manna,
vinni hér meira gagn en nokkur lög.
Skúli Thoroddsen: Eg hafði ekki búist við að svo raiklar umræöur spynnust út úr andmælum mínum gegn frv.,
og skal eg því ekki lengja þær mikið.
Þó vil eg taka fram nokkur atriði, og
vil eg þá fyrst víkja að atriðum i ræðu
h. þm. Skagf. (Ó. Br.). Hann tók það
fram, að þau ákvæði laganna frá 26.
febr. 1898 stæðu óhögguð, að álitskoðunarmanna væri lögfull sönnun, er
dæma mætti eftir, og er þetta hverju
orði sannara. En það er aðgætandi,að þar
sem frv. þetta leggur það algjörl. á vald
hreppsnefnda, hvort nokkur eða engin
skoðuu skuli fram fara, þá getur þráfaldlega svo farið, að ekkert »álit skoðunarmanna< sé til, og því eigi auðið að
fá lögfullar sannanir, af því að skoðun
hefir ekki fram farið, þarsem eftirlögunum frá 26. febr. 1898 er jafnan auðgefið að leita álits þeirra, ef einhver
horfellir, af því aö skoðauirnar eru lögskipaðar.
Þá taldi h. þm. það frumv. til gildis,
að i ýmsum hreppum hefðu menn haft
samtök um heyskoðanir, og svo mundi
enn verða, þótt skoðanirnar væru ekki
lögskipaðar, en ekki hefi eg trú á þvi,
að sú yrði alment raunin. Auk þess
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skal eg geta þess, að aðalóánægjan
gegn lögunum, stafar engan veginn af
skoðununum í sjálfu sér, heldur stafar
hún af þeim kostnaði, sem þær hafa i
för meö sér Til þess að kippa fótunum undan þessari óánægju væri því
réttast að fara þann meðalveg, að láta
sér nægja að hafa að eins einaskoðun,
og >rði þá tilkostnaður hreppssjóðanna
helmingi minni. Eg get heldur ekki
verið á sama máli og h. þm. Skagf. 1
því, að ein skoðun sé þýðingarlaus. Eg
álít hana þvert á móti alveg eins þýðingarmikla, eins og tvær skoðanir, þvi
þegar menn vita, að þeir eiga skoðunarmennina vofandi yfir höfði sér að
vorinu til, þá er það aðhald og hvetur
menn til að setja betur á. Það er mikið rétt, að það er aðalatriðið að almenningur læri að færa sér skoðanirnar sem
bezt í nyt, en eg held að vegurinn, sem
hér er bent á, geti ekki oröið affarasæll til þess.
H. þm. Strand. (Guðj. G.) sagði, að
það hefði komið fram alment neyðaróp
gagnvart þessum lögum, en þetta er
ekki rétt. Ekki heyrðist það á þingmálafundunum í vor, því að það eru
að eins fáein kjördæmi, sem óskað hafa
breytinga á lögunum, og eftir þeim að
dæma er því svo að sjá, sem það sé
meiri hluti lands, sem ekkert hefir á
móti lögunum. Mér finst því ‘varhugavert að kippa fótunum undan lögunum,
en þann meðalveg gæti eg hugsað mér,
að ákveða að eins eina skoðun. Annars
likaði mér sumt vel af því sem h. þm.
sagði, en meinið var, að niðurlag ræðu
hans sýndi, að hann við atkvæðagreiðsluna ætlar sér að komast í mótsögn við
sjálfan sig, og fylla flokk þeirra, sem
ekkert aðhald vilja veita þeim, sem
illa setja á.
H. 2. þm. Ratig. (Þ. G.) bar það upp
á mig, að eg hefði sagt að það væri
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að eins horkóngarnir sem væru á
móti lögunum frá 26. febr. 1898, en það
hefi eg ekki sagt, heldur sagði eg að
raddir ýmsra þess konar pilta hefðu —
af auðskildum ástæðum — viða orðið
háværastar. H. 1. þm. Rangv. (Þ. G.),
þóttu lögin einnig ófrjálsleg, og þótti
það koma i bága við hugmyndina um
frjálsa innanlandsstjórn, að leyfa ekki
hreppsbúum að ráða þvi sjálfum, hvort
þeir feldu pening sinn úr hor, en þetta
get eg ekki séð að sé rétt. Það hljómar auðvitað fallega, að tala um frelsi,
en hér er líka um almenningsheill að
ræða, og það er hún, sem knýr fram
þá nauðsyn, að takmarka sjálfstæði
einstaklingsins í þessari grein. Þess er
sem sé að gæta, að afleiðingar horfellisins lenda að siðustu á landinu; ef einstökum mönnum eða sveitum líður illa,
þá þverra fljótt auðsuppsprettur lahdssjóðsins. Eg álít því rétt að þingið
láti til sin taka i slíkum málum. Eg
held eg hafi nú svarað hinum helztu
mótbárum, og finn því ekki ástæðu til
að fara frekari orðum um þetta.
ATKVGR.: Viðaukatill. þskj. 197 sþ.
með 16 atkv.
Frv. f heild sinni samþ. með 17:1
atkv.
Frv. var siðan afgr. til Ed.

Horfellir á skepnum.

, fe
FRUMVARP til laga um horfelli á
skepnum (385); 1. umr., 14. ágúst.
íramsögumaður (Ólafur Briem): Eg
skal að eins geta þess, að nefndin, sem
skipuð var til að ihuga horfellismálið,
hefir athugað þetta frumv. frá h. efri
deild, og komist að þeirri niðurstöðu,
aö eftir atvikum væri réttast aö samþykkja það óbreytt.
Háttv. efri deild hefir ekki látið sér
71*
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nægja, að breyta núgildandi lögum frá
26. febr. 1898 um þetta efni, en hefir
samþykt nýtt frumvarp, er nemur téð
lög úr gildi.
I þessu nýja frumv. er aðallega ein
efnisbreyting frá frumvarpi neöri deildar, sú, að halda einni lögskipaðri fénaðarskoðun siðari hluta vetrar eða að
vorlagi.
Jafnvel þótt nefndin áliti, að ekki
væri hægt að gera sér von um stórkostlegan árangur af slikri skoðunargjörð, þá álltur hún þó, að frumvarpið
í heild sinni sé talsverð réttarbót, i
samanburði við lög þau, er nú gilda. —
Nefndin leggur þvi til, að trumv. þetta
sé samþykt óbreytt.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 16 samhlj. atkv.
Önnurumr. (C. 385); 16. ágúst.
Enginn tók til máls.
ATKV.GR.:
1. gr. samþykt með 15 atkv.
2. —-----------— 14 —
3. —-----------— 14 4. —-----------_ 15 _
5. —-----------_ 14 —
6. —-----------_ 15 _
7. —----- -------- 14 _
8. —-----------— 15 —
9. —-----------_ 15 _
10. —-----------_ 15 _
11. —-----------_ 15 _
Fyrirsögn frumv. samþykt án atkv.greiðslu.
Málinu vísað til 3 umtæðu meö 16
atk v.
Þriðjaumr. (C 385;; 19. ágú>t.
ATKVGR.: Frumvarpið i heild sinni
samþykt með 14 samhlj. atkvæðum, og
vetður afgreitt til landshöfðingja, sem
lög frá aJþingi.
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FRUMVARP til laga um friðun fugla
og hreindýra (um breyting og viðauka á lögum um friðun fugla og
hreindýra) (C. 25); 1. umr., 6. júlí.
Flutningsmaður (Tryggvi Gunnarssori):
Eftir lögum um friðun fugla frá 25. maí
1882 og breyting á þeim frá 16. desbr.
1885, er friðunartiminn ákveðinn frá
1. apríl til 20. júli, en hér er farið fram
á, að friðunartíma álfta sé breytt
þannig, að hann skuli ná frá 15. mai
til 15. október ár hvert.
Þessi breyting, sem hér er farið fram
á, fer sérstaklega bygð á þvi, að um
20. júlí, þegar friðunartíminn hættir, eru
álftirnar 1 sárum og ungarnir enn eigi
orðnir fleygir.
Eg minnist þess enn, að einu sinni,
þegar eg var á ferð yfir Grimstunguheiði, sá eg mann vera að elta og drepa
ósjálfbjarga álftarunga.
Því hefir lengi verið við brugðið, að
glögt væri gests augað, enda hafði einn
útlendingur, sem eg átti tal við, tekið
eftir þvi, hve vægðarlaust álftir í sárum
eru drepnar hér uppi á fjöllum, og fanst
honum mjög til um, hve ómannúðleg
þessi veiði-aðferð væri.
í sjálfu sér væri mér næst skapi, að
álftin væri friðuð alt árið, þótt eigi hafi
eg gengið lengra nú en i frumv., því
að hagnaðinn af álfta-drápinu má telja
lítinn i samanburði við ánægju þá, sem
vér gætum haft at álftunum, ef þær
væru eins spakar og æðarfuglinn er nú.
Væru þær friðaðar, þa mundu þær sitja
á tjörnunum heima við bæina og gleðja
augað með fegurð sinni og eyrað með
söng sinum.
Eg minnist þess, að í Kaupmannahöfn
er kostað mörgum þúsundum króna til
þess að ala álftir á vötnunum þar i
bænum; en hér á Islandi er farið þveröfugt að við það, hér eru þær drepnar
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og fældar burtu með skotum frá mannabygðum upp á eyðifjöll.
Ef einhver háttv. þingdeildarm. vildi
koma með þá breytingartill., að friða
álftir algjörlega, þá skyidi það gleöja
mig mjög.
í öllu falli vona eg, að tillaga min
fái góðan byr.
Eg hefi heyrt suma hreyfa því, að
þeir vildu hafa friðunartimann fyrir
rjúpur og hreindýr lengri en nú er. —
Er þeim þá innanhandar að koma með
tillögu í þá átt, ef þeim sýnist, við 2.
umræðu.
Friðunartími rjúpnanna er of stuttur,
en friðunartimi hreindýranna finst mér
ekki langt frá því að vera hæfilegur,
þar sem hann er frá 1. janúar tii 1.
ágúst.
Hér með er það fengið, sem sérstaklega þurfti að gjöra, að þvi leyti, sem
hreindýrin snertir, og það var, að þau
væru eigi drepin, þegar þau horuð og
soltin leita ofan til bygða á manna
náðir i harðindum og jarðbönnum.
Björn Sigfússon'. Eg hygg að fuglafriðunarlögin séu einna minst notuð af
öllum lögum; eg hygg, að þau séu svo
litið notuð, að þótt þau væru brotin
árlega, þá hirði enginn ura að kæra
brotin. Að minsta kosti minnist eg þess
ekki, að kært hafi verið fyrir brot á
þeim.
Þetta sýnir að menn álita þau óþörf,
líta svo á, að þau hafi fremur verið
samin að gamni sínu, en af því, að
þeirra gjörðist þörf.
Það er að eins ein fuglategund, sem
nefnd er i friðunarlögunum frá 25. maí
1882, sem ástæða getur verið til að
friða, það eru rjúpurnar, þvi hætt er
við, að þær hefðu eyðst um of, ef þær
hefðu verið látnar ófriðaðar með öllu.
Aftur ætla eg, að eigi sé svo hætt
við að álftir muni eyðast, þótt eigi séu
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þær friðaðar fremur en verið hefir. —
Að rainsta kosti sést engin þurð á þeim,
þar sem eg þekki bezt til. Álftin er
styggur fugl og ekki svo auð veiddur.
Mér skilst að háttv. flutningsm. (Tr.
G.) vildi fremur hafa álftirnar til gamans en gagns, þar sem hann er helzt
á þvi, að þær séu friðaðar alt árið.
Það getur að visu verið skemtilegt
að heyra álftakvakið og horfa á þær,
en vér getum orðið þeirrar skemtunar
aðnjótandi, þótt þær séu eigi gjör-friðaðar, því að reynslan hefir sýnt, eins
og eg vék að áður, að þeim er ekki
svo hætt við eyðilegging.
Þó getur verið, að ekki sé með öllu
ástaadulaust að friða álftirnar um stuttan tfma, af þvi að eg skal játa, að það
er óviðfeldið, aö þær séu veiddar á
þeim tíma, sem þær eru varnarlausar
eða i sáruir.
En sá timi er að eins
stuttur og mun láta nærri, að hann sé
um 17—18 vikur af sumri, og til þess
væri nægilegt að friða þær frá 1. júlí
til 20. september.
í öllu falli er það óhyggilegt, úr þvf
á að fara að breyta lögum þessum, að
setja fyrra friðunarmarkið 15. mai, þvi
að það mun láta sönnu nærri, að álftir
verpi eigi fyr en um miðjan júni.
Þótt eg hafi gjört athugasemdir þessar, þá er það ekki svo að skilja, að
eg álfti þetta þýðingarmikið mál; en
eg vil skjóta því til háttv. flutningsm.
(Tr. G.), hvort honum finnist ekki ástæða til að breyta tímatakmarkinu,
og setja 15. júní í stað 15. maí.
Það virðist nokkuð hart, ef bjargarlaus maður sér gnægð álfta að vori,
en má þó eigi skjóta þær, og það
löngu áður en þær íara að verpa. —
Eg held að það sé of mikið unnið fyrir
imyndaða skemtun, að synja hungruðum manni um að afla sér málsveröar
með álftaveiði.
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Framsögumaður (1 ryggvi Gunnarssori):
Ef' að eins er hugsað um að friða álftirnar á meðan þær eru f sárum og
liggja á eggjum, þá mundi mega stytta
friðunartímann; nægði þá máske að
setja hann frá 1. júní til 1. október.
En friðunartiminn er hér settur nokkuð
lengri af þvi, að ekki var eingöngu
hugsað um hagnaðinn af álftunum,
heldur miklu fremur um skemtunina;
allra helzt hefði eg kosið, að þær væru
friðaðar alt árið, að minsta kosti fyrst
um sinn nokkur ár; því hvað sem sagt
er um það, að eigi sé hætt við að álftir
muni eyðast, þá er eg sannfærður um,
og hefi sannfrétt, að þeim sé að fækka,
það er ekki heldur neroa eðlilegt, þegar þess er gætt, hve mjög þær eru ofsóttar, einmitt á meðan þær eru varnarlausar i sárum.
Dugnaður við álftadrápið er að aukast, menn hafa farið með báta upp á
heiðarvötnin, þar sem álftirnar hafa
ætlað að verja sig á; þeir hafa svo
rekið þær upp á land, en þá hafa aðrir
verið þar fyrir á landi og sigað hundum á álftirnar til að lýja þær, og svo
slegið priki á hálsinn til dauðs.
Það getur verið hentugt að gripa til
fyrir mótmælendur, sem vilja koma i
veg fyrir annað eins frumv. og þetta,
að
hampa
því í ræðum sínurn,
að það sé harðúð og samvizkuleysi, að
banna hungruðum fátæklingum
að
skjóta álftir sér til bjargar; en margoft eru það ekki fátæklingarnir, sem
ákafastir eru að drepa álftir og aðra
fugla, og sjaldan er þaö neyðin, sem
knýr menn til að drepa fuglana, heldur er drápgirni manna oftast aðal-hvötin,
menn hafa beinlinis gaman af að drepa;
i þeirra flokki eru oft hinir efnuðustu.
Hinir svo-kölluðu sportsmenn bæði hér
á landi og erlendis eru oftast ákafastir
veiðimennirnir. (Björn Sigfússon: Þetta
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er helzt miðað við Reykvikska »Sportsmenn«).
Að öðru leyti skal eg ekki þrátta um
tíma-takmarkið fyrir friðuninní, einungis
er það áhugamál mitt, að álftin sé
friðuð áður en hún fer að verpa, og
þangað til ungarnir eru orðnir sjálfbjarga og hún komin úr sárum.
Eg hefl orðið þess var, að frumv.
muni mega vænta góðs byrs hér i
deildinni, og hefl þvf ekki ástæðu til
að fara fleiri orðum um það.
Sigurður Gunnarsson: Eg vil gjarna
hlynna að frumv. þessu, en vegna athugasemda þeirra, sem þegar hafa
komið fram um það, og annara fleiri,
sem mér hafa til hugar komið, ætla eg
að þörf muni vera á, að nefnd sé skipuð í málið, og vil leyfa mér að stinga
upp á 3. manna nefnd.
ATKV.GR.: Nefndarkosning samþ.
með 16 atkv.
Kosningu hlutu:
Tryggvi Gunnarsson
með 18 atkv.
Björn Sigfússon
— 16 —
Sigurður Gunnarsson
— 16 —
Fyrstu umr. frestað.
Framhald 1. umr. (C. 25, 137)
22. júlí.
Framsögumaður (Tryggvi Gunnarssori):
Af nefndarálitinu i máli þessu má sjá,
að öll nefndin hefir orðið sammála um
það, að rétt væri að friða álftir og
rjúpur lengri tíma en nú.
En aftur
skiftust skoðanir nefndarinnnr í tvent,
þegar um friðunartakmarkið var að
ræða. Meiri blutinn vill hafa friðunartfma álftanna lengri en minni hlutanum fanst nauðsynlegt vera. Auðvitað
getur þetta verið nokkurt álitamál; en
eins og eg bar fram við 1. umr., þá
er það mitt álit og meiri hlutans, að
rétt sé að friða álftir sem lengst, og
að allra réttast væri að friða þær alt
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árið. Enn fremur skal eg geta þess, að
nefndinni kom saman ura að bræða
saman í eitt lög nr. 6, 17. marz 1882,
um friðun fugla og breindýra, og lög
nr. 33, 16. desbr. 1885 um breyting á
lögunum um friðun fugla og hreindýra
og svo frumv.; þess vegna hefir hún
leyft sér að búa til ein !ög úr þessu
þrennu, til þess að gjöra lögin handhægari og aðgengilegri.
Björn Sigfússon: Eg hefi litlu að
bæta við það, sem eg hefi tekið áður
fram f máli þessu.
Eins og sést á
nefndarálitinu, sé eg ekki brýna ástæðu
til að hafa fyrra friðunartímatakmark
álítanna eins snemma og meiri hluti
nefndarinnar vill hafa það. Eg sé enga
ástæðu til að þörf sé að friða álftir
siðari hluta vetrar og framan af vorinu; en það sviftir aftur á móti þá
menn atvinnu, sem álftaveiði stunda.
Eg held að óhætt hefði verið varptimans vegna að setja friðunartakmarkið
um miðjan júnl, þó hefi eg ekki farið
fram á það, heldur hitt, að það yrði
frá 1. júní. Með því sýnist mér að
tilgangi meiri hlutans sé fyllilega náð,
því það er auðsætt, að hann leggur
mesta áherzluna á, að álftir séu friðaðar um varptlmann og á meðan þær
eru í sárum.
Eg vona að háttv. deild sé mér samdóma um, að sá friðunartími sé fulllangur, sem eg fer fram á, og að hún
því muni samþykkja brtill. mína.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 18
samhlj. atkv.
Önnur umr. (C. 25, 137, 166, 171)
25. júlí.
Yramsögumaður (2 ryggvi Gunnarsson):
Hér liggja fyrir 2 breytingartill. og
gleður það mig að sjá af þeim, að hinir
háttv. þm. eru báðir á sama máli um
að lengja ftiðunartíma álfta og rjúpna.
Hér er þvi að eins ágreiningur um
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það, hvað friðunartiminn skuli vera
langur, og getur það auðvitað verið álitsmál. Mér fyrir mitt leyti finst það
rétt, sem meiri hluti nefndarinnar fer
fram á, sem sé að friða álftirnar frá
1. apríl til 20. septbr. Mér sýnist sjálfsagt að friða jafn fríðan og ágætan
fugl sem lengst, því álftin getur orðið
til mestu skemtunar í sveitunum ef
hún þyrði að halda til niðri I bygð og
þyrfti ekki að óttast drápgirni manna;
mér virðist raeira í það varið að gera
hana spakari en að skjóta fáeinar álftir og með því fæla þær úr mannabygðura langt upp á heiðar. Að því
rjúpuna snertir, þá álít eg einnig rétt
að friða hana meira eu hingað til, því
henni er óðum að fækka I sumum héruðum landsins. Eg kæri mig ekki um
aö vera að haldalanga ræðu um þetta
mál, og treysti því, að binir háttv þm.
sýni með atkv. sinu, að þeir meti meira
mannúð og fegurð en drápgirni og smávegis hagsvon.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: Eg á hér
eiua litla breytingartill. og skal þvi
leyfa mér að skýra frá minni afstöðu
I málinu. Eg fer I breytingartill. fram
á að breyta þannig til um friðunartlma rjúpnanna, aö hann byrji fyr og
endi fyr en nefndin fer fram á. Eg
er á sama máli og háttv. framsm. (Tr.
G.) um það, að það sé rétt að friða
rjúpuna, en friðunin verður að fara
eftir því, bæði að því er snertir rjúpur og aðra fugla, að menn hafi sem
mest upp úr þeim. Eg skal skýra frá
þvi, viðvíkjandi nefndarákvæðinu, um
að binda friðunartímann við 20. sept.,
að þar sem eg þekki til á Norðurlandi,
þar eru rjúpur mest veiddar I septembermánuði og hafa margir töiuverða
atvinnu af því. Þess vegna hefi eg
stungið upp á þvi að færa friðunartíraann til.
Eg get líka fært fram
fleiri ástæður fyrir brtill.
Eg hefi

1135

Friðun fugla og hreindýra.

1136

stungið upp á að friðunin væri bundin ur fugl, og eg skil ekki í þvi, hvað
við 1. marz, af því að rjúpurnar um þeira mönnum gengur til, sem ekki
það leyti, eftir því sem eg þekki til, vilja líta dálitið á fegurðina og ánægjflýja ott undan hríðum og óveðrum í una, heldur að eins einblina á það, að
stórhópum til mannabygða, og eru einstakir raenn hafi hagnað af að skjóta
mjög mikið drepnar. Aðalatriðið, sem nokkurar álftir. Meðan þær eru skotnvakti fyrir mér, var að fá friðunartim- ar verða þær altaf styggar. Eg fyrir
ann styttan að haustinu. Hina brtill. mitt leyti get alls ekki verið með því
frá h. þingm. S.-Þing. (P. J.), sem fer að taka 2 mánuði framan af nú lögáhér um bil fram á sama og eg, get eg kveðnum friðunartíma fyrir álftirnar.
fullkomlega samþykt, og eg vildi helzt Að þvi er rjúpurnar snertir, þá höfum
óska, svo tramarlega sem háttv. for- við í meiri hlutanum viljað binda friðseti ekki hefir neitt á raóti því, að hún unartima þeirra við 20. september. en
þegar friðunarfmi sá endar, sem h. þm.
yrði borin upp fyrst.
Björn Sigfússon: Það var að eins Eyf. (J. J.) fer fram á, þá eru ungarnein athugasemd, sem eg vildi leyfa ir svo litlir og óþroskaðir að forðast
mér að gera viðvíkjandi brtill. háttv. mennina, að þá má strádrepa þá niður.
2. þm. Eyf. (J. J.). Rjúpurnar geta Eg verð því fyrir mitt leyti að álíta
verið mönnum arðsöm verzlunarvara í tillögur meiri hluta neíndarinnar heppimarzmánuði, sfðan skipaferðir til út- legri.
landa á þeim tíma eru orðnar vissar.
Pétur Jónsson: Eg er ekki viss um
Þær eru einna bezt borgaðar um það að það sé rétt ályktun hjá háttv. 1.
leyti árs og þá hafa viss héruð mest- þm. Árn. (Tr. GL), að rjúpurnar eigi að
an hagnað af þeim; en séu rjúpur frið- friða fram að 20. septbr., af þvi að
aðar i marzmánuði, er loku fyrir það fram undir þann tíma séu þær svo
skotið. Almenningur hefir ekki svo litlar og lítill matur í þeim. En oss
margt eða mikið að verzla með, að sem seljum þær, þykir meiri matur í
vert sé að gjöra leik til að fækka því. 20 aurum fyrir rjúpuna í september,
Eg er hinum háttv. þingm. samdóma en 10 aurum sem hún gerir þegar
i því, að það sé rétt að taka tillit til fram á veturinn kemur, hvað sem
þess, að eyðileggja ekki atvinnuvegi stærð og gæðum líður.
manna, og þess vegna hefi eg ekki getEf það er ekki meiningin að fyrirað fallist á till. meiri hl. nefndarinnar. girða alla veiði á þessum fugli, þá sýnAð þvf er snertir friðunartakmörk fyr- ist mér óheppilegt að friða hann allan
ir álftir, þá álit eg þá skoðun rökstudda, þann tíma, sem hægast er að ná i
sem eg hefi látið í ljósi viðvikjandi því. hann og koma honum á markað og fá
Mér finst engin ástæða til að vera aö mest verð fyrir. I fyrra var langmest
eyðileggja bagnað manna og finst frið- af rjúpum fiutt út, eða að minsta kosti
unartilganginum fullkomlega náð, með skotið, fyrir 20. september bæði í Eyjaþvi að binda friðunartimann þeim tak- fjarðarsýslu og Þingeyjarsýslu. I fyrra
mörkum, sem eg hefi farið fram á.
fór eg 13. september af Akureyri heim
Framsögumaður (Tryggvi Gunnarss.): á leið, og það er eg viss um, að á
Mér finst verða lítið úr friðun hvað leiðinni yfir Vaðlaheiði hefi eg mætt
álftirnar snertir, ef tillögur háttv. þm. ekki innan við 30 áburðarhestum með
Húnv. (B. S.) fá framgang. Við erum rjúpum á. Rjúpnasalan byrjar þar
að tala um að álftirnar séu skemtileg- svo snemma, af þvi að þá er hægt að

1137

Friðun fugla og hreindýra.

koma rjúpunum á fám dögum til útlanda með fjárflutningaskipunum.
Enn er ein ástæða fyrir þvi, að hafa
ekki friðunina á rjúpunni eins langt
fram eftir haustinu og báttv. meiri
hluti nefndarinnar fer fram á; þá
mundu þeir nl., sem ala upp rjúpuna á
sumrin, menn, sem eiga stór heiðarlönd,
að mestu leyti fara á mis við arðinn
af henni. A sumrum heldur rjúpan
sig nefnilega á heiðum og mólendi, en
þegar kemur lengra eða skemra frara
í september, hverfur hún upp í hraun,
fjöll og óbygðir. Þettaveit eg af eigin
reynslu, því að hjá mér er heiðarland.
Þar verpir rjúpan og dvelur á meðan
hún er samlit móunum, en þegar fram
í september kemur, hverfur hún og
leitar upp i fjöllin þegar þau taka að
hrimga en hún að hvitna.
Þorlákur Guðmundsson: Eg veit að
það gæti verið óheppilegt, að rjúpur
væru friðaðar frá 1. marz fyrir ýmsa
menn hér á Suðurlandi, þvi að einatt
má koma þeim á markað héðan f marzmánuði og fá gott verð fyrir þær; aftur mundi það gera minna til hér á
Suðurlandi, þótt þær væru friðaðar
fram að 20. september, því að lítið er
alment skotið af þeim fyrir þann tima,
en aftur á móti getur staðið öðruvisi
á i öðrum héruðum landsins.
ATKVGR.:
Brtill. á þingsk. 166 feld með 11 : 6
atkv.
Brtill. á þingskj. 171 við brtill. minni
hlutans samþ. með 12 : 5 atkv.
Brtill. minni hlutans samþ. með 13
gegn 9 atkv.; var viðhaft nafnakall og
sögðu
nei:
jdEinar Jónsson,
Guðjón Guðlaugs8.,
Klemens Jónsson, Guðl. Guðmund8son,
Jens Pálsson,
Björn Sigfússon,
Eirfkur Gislason, Jón þórarinsson,
Alþ.tíð. B 1899.
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já:
nei:
Halldór Danielsson,Sigurður Gunnarss.,
Jón Jensson,
Skúli Thoroddsen,
J. Jónss., þm. A.-Sk..Tr. Gunnarsson,
J. J., þm. Eyf.
Þ. Guðmundsson,
Ólafur Briem,
Þórður Thoroddsen.
Pétur Jónsson.
Sighv. Árnason,
Valtýr Guðmundss.,
Þorl. Guðmundsson.
Þingm. N.-Þing. var ekki á fundi
sökum lasleika,
1. gr. í brtill. nefndarinnar við hið
upphaflega frumv., þannig breytt, sþ.
með 17 samhlj. atkv.
Hið upphaflega frumvarp þar með
fallið.
2. gr. samþ. með 18 samhlj. atkv.
3. _ 18
—
—
4. — —
— 18
—
5. —
_ 18
—
—
Fyrirsögn frumv. samþykt án atkv.
Visað til 3. umræðu með 18 samhlj.
atkv.
Þriðja umr. (C. 190, 194, 195) 27.
júli.
Framsögumaður (Iryggvi Gunnarssori):
Eg skal lýsa því yfir, að meiri hluti
nefndarinnar hefir ráðið með sér að
vera brtill. samþ. til þess að gera
ekki rugling á málið, þótt við hins
vegar verðum að játa, að við séum
ekki alls kostar ánægðir með þær.
ATKVGR.:
Brtill. á þing8k. 194 við 1. gr. frv.
samþ. með 15 : 1 atkv.
Brtill. á þingsk. 190 við 1. gr. frv.
samþ. með 15 : 1 atkv.
Frumv. með breytingum var slðan
samþykt með 19 samhlj. atkv. og afgreitt til Ed.
Ein umr.
ágúst.

(C. 304, 401, 408) 15.
78 (16. okt).
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iramsögumaður (Trycfgvi Gunnarss.):
Hér liggja fyrir breytingartill. frá
minni hluta netndarinnar og háttv.
þm. Mýr. (H. D.). Mér sýnist það vera
alveg það sama, sem hann fer fram á
eins og minni hluti nefndarinnar, svo
eg vil leggja það til, að þingm. taki
það til baka. Hann og háttv. þingm.
Húnv. (B. S.) vilja báðir friða fuglana
sem miust. Háttv. Ed. hefir friðað
álftirnar alveg, og er það bezt við mitt
skap og meiri hlutans. Eins og kunnugt er, er þingið ekki svo ófúst á að
breyta lögum, að ef þetta reyndist óhentugt, þá mætti breyta • því aftur innan fárra ára.
Það hefir verið tekið
fram sem ástæða gegn frumvarpinu,
að svanir geti skemt stararengi með
því að draga upp kólfinn.
Þegar
hestar eða kindur komast á engjar
manna, þá eru þær ekki skotnar niður,
heldur reknar burtu með hundum, og
sýnist mér að eins mætti fara með
svanina, eða þá skjóta á þá blindskotum, það er að segja með púðri en
ekki höglum; þeir taka þá eftir því að
þeir eiga ekki friðland þar.
Eg las nýlega í náttúrufræðistimariti, að eitt sinn á Englandi, þegar
verið var að leggja telegraf á einhverjum stað, sat mikið af smáfuglum á
þræðinum, en þegar þráðurinn var
kominn f gang og farið að telegrafera,
og rafurmagnið farið að verka, þá lá
fjöldi af dauðum fuglum undir þræðinum fyrstu dagana. Eftir þetta héldu fuglarnir sér frá þræðinum, og náttúrufræðingurinn spyr: Hvernig stóð á þvi,
að fuglarnir vissu að þeim var hætta
búin að setjast á þráðinn? Lítur
það ekki svo út, sem fuglarnir hafi
getað gert hver öðrum skiljanlegt, að
það væri hættulegt að koma nálægt
honum, Eins held eg að álftirnar yrðu
stygðar með hundum eða blindskotum,
svo þær flýðu burtu. Það er sjálfsagt
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að það er hægt að styggja fugla frá
sér, eins og það er hægt að hæna þá
að sér. Allir vita hvernig það er með
æðarfuglinn, að af því hann hefir frið
hér, þá gengur hann hér alveg að
bryggjunum; en undir eins og hann
kemur hér út fyrir eyjar, þá verður
hann styggur.
Eg vona að háttv. deild samþykki
frumvarp þetta, eins og það er komið
frá háttv. Ed, i það minsta þætti raér
það mjög æskilegt, að svanirnir. yrðu
friðaðir í ö eða 10 ár, þeim verður þá
svo fjölgað, að það verður hreinasta ánægja að sjá svanahópinn í sveitunum
og hlýða á sönginn þeirra,
Björn Sigfússon: Það er búið að tala
svo mikið um þetta mál, að eg nenni
ekki að fara að fjölyrða mikið um það.
Eg hefi ekki lagt áherzlu á það að
undanförnu, að vera á móti algjörðri
friðun, af þeiri ástæðu, að álftir skemmi
engjar, og þarf eg því ekki að svara því.
Aðalástæðan, sem eg hefl tekið fram,
er fyrst og fremst þetta, að eg veit að
fjöldi manna álitur slík friðunarlög óþörf
og óeðlileg, og þegar mönnum finst að
lögin gangi of langt. þá freistar það
manna til lagabrota.
í öðru lagi sé
eg enga ástæðu til að meina mönnum,
sem geta, að hafa dálítil not og hagnað af því að skjóta álftir, og vil ekki
fyrirmuna þeim það; og það hefir háttvirt deild kannast við með aðrar fuglategundir, t. a. m. rjúpuna,
og ekki
viljað meina mönnum að hafa hagnað af rjúpnaveiðum.
Enn fremur
má geta þess, að þessi heimskulega
ströngu friðunarlög, geta — ef þeim
er hlýtt, — orðið til þess, að draga úr
unglingum að læra að fara með byssu,
og yrðu þannig til að eyðileggja þessa
fögru list, skotfimina. Þetta eru aðalatriðin, sem koma mér til að hafa á
móti því að álftir séu friðaðar til fulls.
Eins og menn sjá, þá fara brtill.
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minar ekki fram á annað, en að hafa
friðunartakmarkið hið sama í frumv.,
eins og þegar deildin skildi við það;
eg hefl ekki gengið eins langt, eins og
eg hefði i raun og veru álitið rétt, og
eg er sannfærður um, að þó breyting
artill. minar verði samþyktar, þá verður það ekki málinu að falli, þvi að h.
Ed. mun vafalaust ganga að þvi.
Sá
maður, sem var þar aðalflutningsmaður
að þvi að friða álftir algjörlega, var
ekki fastari á því en það, að hann
hefir látið það í ljósi, að þó háttv. Nd.
breyti írumv. aftur, þá mundi Ed. sam
þykkja það; eg hefi vissu fyrir þvi, að
h. Ed. gjörir ekkert kapp úr þvi, þó
þessu sé breytt.
Að endingu skal eg geta þess, að
það er engin almenn ósk um slika
friðun, sem þessa; þvert á móti, þetta
er alt koraið frá einstökum mönnum,
sem varla sjá út yflr bæinn sem þeir
búa i, og eg get ekki horið á móti þvi,
að mér finst það lýsa kynlegu kappi.
Eg sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða
meira, það er búið að tala svo mikið
um þetta mál, ekki þarfara og þýðingarraeira en það er 1 sjáltu sér.
Halldór Daníelsson:
Eg skal lýsa
þvi yfir, að eg tek aftur þá breyt.till.,
sem eg hefi komið fram með i þessu
máli. Þó get eg ekki neitað þvi, að
mér þykir farið heldur langt í friðuninni í áliti meiri hluta nefndarinnar, og
skal geta þess um leið, að á þingmálafundi i Mýrasýslu kom einmitt fram álit, sem í þessu efni stefndi i lika átt
eins og álit minni hlutans. Eg hefi
það á móti algerðri friðun, að menn,
eins og nú stendur, ætast i að skjóta,
og þótt það kannske ekki sé álitinn mikill kostur af sumum, þá tel eg það þó
nokkurs virði, já mikils virði. En það
getur nú verið að sumum þyki þetta
ekki mikilsverð mótbára gegn frumv.

Það er einnig ómótmælanlegt, að i
Borgarfirði t. d. hafa margir talsverðan hagnað af skotmensku.
Að svo
mæltu skal eg ekki fjölyrða meir um
þetta mál.
ATKV.GR.:
1. breyt.till. á þgskj.
401 var samþ. með 12 atkv. gegn 10
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Kl. Jónsson,
Björn Sigfússon, Eirikur Gíslason,
Guðl. Guðmundss., Guðj. Guðlaugsson,
Halldór Danielss., Jens Pálsson,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Jón Jensson,
J. Jónss. þm. Eyf.,
Ólafur Briem,
Jón Þórarinsson,
Pétur Jónsson,
Sighv. Áruason,
Sig. Gunnarsson,
Valtýr Guðmundss., Skúli Thoroddsen,
Þórður Guðmundss., Tr. Gunnarsson.
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundss.
Frumv. í heild sinni með breyt. var
samþ. með 18 atkv. gegn 1 og afgreitt
til Ed.

Breyting á botnvðrpulðgum.
FRUMVARP til laga um breyting á
lögum nr. 8, 6. april 1898 um bann
gegn botnvörpuveiðum (207); 1. umr.,
• 28. júii.
Þórður Thoroddsen:
Eins og háttv.
þingdm. sjá, þá fer frumv. þetta tram
á dálitla breyting á hinum núgildandi
botnvörpulögum, nefnilega þá breyting,
að sektirnar fyrir ólöglega veiði, skuli
renna að hálfu í sýslusjóð, í stað þess
að þær nú renna allar i landssjóð; aftur á móti er ekki farið fram á, að
hinn upptæki afli og veiðarfæri falli
til sýslusjóða, slikt ætlast eg til að
renni óskert i landssjóð, eins og nú á
sér stað; það er að eins helmingur
sektar sem um er að ræða.
Frumv. þetta er framkomið eftir á72*
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skorun kjósenda l mlnu kjördæmi. Sérstaklega var það þó á einum þingmálafundi i Vatnsleysustrandarhreppi, sem
lögð var mikil áherzla á aðbotnvörpulögunum væri breytt f þessa átt, og
var það borið fram sem ástæða, að þar
sem þær sýslur, er yrðu fyrir þessari
veiðiaðferð útlendinga, biðu stórtjón og
hnekki í atvinnuveg sínum, þá væri
ekki nema eðlilegt, að þær fengju
þennan skaða bættan á þann hátt, að
sektirnar rynnu til þeirra að meiru eða
minna leyti, og að þær væru bezt að
þeim komnar.
Eg verð að álíta að
þetta sé alveg rétt og hafi við full rök
að styðjast, því ef það er vist að botnvörpuveiðarnar skemma fiskiveiðarnar
yfir höfuð, þá er það lfka víst, að þau
svæði bfða mestan skaöa, sem liggja
þar að sjó, sem þær eru stundaðar, og
þá Ifka eðlilegt að þau fái skaðabætur.
Það hefir lika komið tram f mfnu kjördæmi, að fiskiveiðarnar í þeim héruðum, sem botnvörpuveiðar hafa mest
verið stundaðar, bæði fyrir utan og
innan landheldi, hafa svo að segja eyðilagst síðan að botnvörpuveiðarnar hófust. Eg ímvnda mér, að frumv. þetta
fari ekki að neinna dómi fram á neina
ósanngirni og vona því að deildin leyfi
þvi að hafa framgang.
Pétur Jónsson: Eg er ekki mótfallinn þessu frumv. í verunni, en verð þó
að segja, að mér finst sumt athugavert
við það.
Eg álít það ekki nema sanngjart,
þar sem atviniiuvetum manna er spilt
með botnvörpiivi'iðnm í Iandhelgi. að
þeim sé þá bætt það á einhvern hátt,

ef unt er. En eg álít aftur á móti, að
það sé misjafnt, h versu mikinn skaða botnvörpuveiðar geri i þeim einstöku sýslum. Landhelgin er að mínu aliti ekki
jafn dýrmæt allsstaðar; það er t. d. óvíða á landinu, að hún hefir jafnmikla
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þýðingu og hér á Faxaflóa, þess vegna
getur verið spurning um, bvort lög
þessi eigi að hafa alveg sömu reglu
allsstaðar.
Annað, sem eg hefi að athuga viö
frumv., er það, að eg hefði helzt viljað
óska, að þau ein héruð hefðu gagn af
þessum sektum, sem gerðu einhverja
tilraun fil að koma f veg fyrir þessar
óleyfilegu veiðar, eða að minsta kosti
hafa ekki mikil mök vjð þá botnverpinga, sem brjóta landslögin. Eg verð
að telja það mjög háskalegt fyrirkomulag, að láta mönnum haldast uppi að
hafa í frammi óleyfileg viðskifti við
botnverpinga. Eg vil biöja h. þm. K,G. (Þ. Th.) um að taka ekki orð mfn
svo, sem eg meini þetta eingöngu til
hans kjördæmis, það hefir komið fyrir
bæði þar, og eins annarsstaðar, að þessi
viðskifti hafa átt sér stað.
Mér er
kunnugt um, að einn bóndi við Axarfjarðarflóa rak þennan atvinnuveg, að
selja botnverpingum brennivfn við fiski.
Hann hætti að mestu að stunda heyskapinn og tók alla sína menn frá
slætti til þess að sækja atvinnu þessa
um sumarið. Þetta ástand verð eg að
álíta mjög ílt og varhugavert, og vildi
gjarnan að eitthvað væri gert til þess
að fá komið í veg tyrir það.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: H. þm. S.Þing. (P. J.) gat þess i ræðu sinni, að
landhelgin væriekki allsstaðar jafnmikils virði. Af þvi að mér skildust þessi
orð helzt lúta að Skaftafellssýslum, þá
skal eg leyfa mér að skýra frá því,
að botnverpingar hafa einnig spilt fiskiveiðum þar eystra, og þar að auki
hafa þeir spilt æðarvarpi með skotum
út um allan sjó. Eg verð þvf að leggja
það til, að allar sýslur séu látnar njóta
jafngóðs af sektarákvæðum þessara
laga.
Að því er viðskifti við botnverpinga

1145

Breyting & botnvörpulögnm.

snertir, þá er eg á sama máli og h.
þm., að mér finnast þau alveg ótilhlýðileg.
Ólafur Briem: Eg stend upp að eins
til að benda á, að mér finst fry. þetta
um breyting á lögum um bann gegn
botnvörpuveiðum, vera bygt á, ef ekki
röngum, þá að minsta kosti mjög óviðfeldnum grundvelli. — Frumv. er sem
sé bygt á þeirri skoðun, að hér sé um
vissan tekjustofn að ræða, og vill láta
skifta féou niður á milli landssjóðs og
þeirra sýslufélaga, sem landshelgisbrotin eru framin i, en eftir því sem mér
getur skilist, þá er það ekki meiningin
með sektum þeim, er lögin leggja við
slikum brotum, að þær eigi að skoðast
sem sérstakur tekjustofn fyrir landið,
eða sem skaðabætur til einstakra landshluta, heldur sem hegningarákæði, og
eí fénu ætti að verja til nokkurs sérstaks, þá væri það til þess að koma i
veg fyrir brot gegn lögunum. Að þessu
leyti get eg ekki verið samþykkur frv.
— Eg set þetta fram að eins sem bendingu til h. flutnm.
Pétur Jónsson:
Það þykir liklega
banatilræði hjá mér við frv. að stinga
upp á nefnd, enda þótt það sé alls
ekki vilji minn að ráða þetta frumv.
af dögum, en bæði vegna þeirra athugasemda, sem h. þm. Skagf. (01. Br.)
tók fram, og eins vegna þess, sem eg
benti á i ræðu minni áðan, þá verð eg
þó að leyfa mér að stínga upp á 3.
manna nefnd i málið.
ATKV.GR.: Samþ. að kjósa 3. manna
nefnd með 12 atkv. og hlutu þessir
kosningu:
Þórður Thoroddsen með 20 atkv.
Olafur Briem
— 15 —
Pétur Jónsson
— 15 —
1. umr. frestað.
F r a m h a 1 d 1. u m r., (C. 207, 390);
14. ágúst.
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Framsögumaður (Þórður Lhoroddsen}:
Eins og sjá má af nefndarálitinu, hefir
nefndin ekki getað orðið sammála, þar
sem tveir af nefndarmönnum leggja
það til, að frumv. verði samþykt, en
einn vill láta fella það. Minni hlutinn
ber það fyrir sig, að það verði að skoða
sektirnar sem hegningarákvæði, og sé
því óeðlilegt, að þær renni i sýslusjóðina. En þótt nú svo sé, getur meiri
hlutinn ekki fallist á, að nokkuð sé
því til fyrirstöðu, að ákveðið sé, að
sektirnar skuli renna annað en f
landssjóð. Þeir, sera fyrir þeim verða,
finna eins til þeirra sem hegningar
fyrir þvi. Og þegar litið er á það, hve
skaðlegar þessar botnvörpuveiðar eru
fyrir viðkomandi héruð, þá virðist
sanngjarnt að héruðin fáinokkura þokkabót fyrir skaða þann, er þau líða.
Eins og kunnugt er, kemur þetta frv
tram eftir áskorun úr einni sýslu, sem
einna verst hefir orðið úti af botnvörpuveiðunum, þar sem þær hafa
gjört það að verkum, að líkindi eru til,
að fiskiveiðar muni ekki ná sér 1
nokkurum héruðum í þessari sýslu, um
nokkur ár. Afleiðingarnar hafa af
þessu orðið, að sýslulélagið hefir orðið
að leita styrks hjá landssjóði, og það
eru öll lfkindi til, að svo framarlega
sem þetta heldur áfram, þá verði þingið fyrir eilffu bænaákalli úr þessari
átt, og enda víðar að. Ef nú sektarféð yrði látið hér eftir renna í sýslusjóð, þá eru líkindi til að það verði
komið í veg fyrir slíkt framvegis.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta að svo komnu, en vona, að
þingdeildin fallist á skoðun meiri hlutans i þessu máli.
Landshöfðingi: Eg fyrir mitt leyti
hallast að skoðun h. minni hluta i þessu
máli.
Það er alveg nýtt f löggjöf
vorri, að sektir séu látnar renna til
sýslufélaga. Það er svo, að eftir lög-
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nm vorum renna allar sektir annað- að bjarga sér, að leita liðs hjá sýsluhvort í landssjóð eöa fátækrasjóð. Auk sjóðunuum. Það er ekki að eins grunþess er það ekki eðilegt, að sektir þær, ur minn, að gangurinn sé þessi, eg
sem hér ræðir ura, renni i sýslusjóðinn veit það fyrir vissu; það heflr einmitt
í heild sinni. Það er ekki sýslan öll, komið fyrir i minni sýslu, að sýslusjóðsem biður beinan skaöa af botnvörpu- urinn hefir tekið upp á sig ábyrgð fyrveiðunum, heldur einstakir hlutar henn- ir fátækrasjnði sveitanna, og þegar þeir
ar, þar sem botnvörpuveiðarnar eru ekki hafa staðið í skilum, þá hefir
reknar. Ef skip t. d. rekur botnvörpu- sýslusjóðurinn borgað. Ef sektarféð er
veiðar fyrir utau Hafnirnar, þá er það látið ganga í sýslusjóð, þá er það augskaði fyrir þær, en ekki fyrir Kjósar- ljóst, að það muni mestmegnis verða
sýslu. Ef það nú yrði sektað, þá virð- látið ganga til þeirra hreppa sem fyrir
ist miklu réttara, ef á annað borð ætti tjóninu veröa af botnvörpuveiðunum.
að fara að breyta þvl, hvert sektirnar I Gullbringu- og Kjósarsýslu mundi það
rynnu, aö Hafnahreppur vrði þeirra t. d. verða látið ganga til hreppanna
einn aðnjótandi en ekki sýslan öll, og suður við sjóinn, en varla til Kjósarað Rosmhvalanesshreppur fengi sektar- hrepps, Kjalarness- eða Mosfellshreppa.
féð frá þeim botnverpingum, sem þar
Eg fæ alls eigi séð að tillögur vorar
veiddu í landhelgi o. s. frv. Eg held komi í bága við grundvallarreglur lagannars að það væri réttast að sam- anna, og mér finst hér fundin mjög
þykkja tillögu h. minni hluta (01. Br.) eðliieg úrlausn málsins.
og láta málið ekki fara lengra.
ATKVGR.: Máiinu vísað til 2. umr.
Framsögumaður (Þórður Ihoroddseri}: meö 13 : 3 atkv.
Hæstv. landsh. gat þess. að sektir væru
alment látnar renna annaðhvort í fáÖ n n u r u m r., (C. 207, 390); 16.
tækrasjóð eða landssjóð. Það er rétt.
En hér er raunar ekki heldur farið ágúst.
Framsögumaður (Þórður Thoroddseri}:
fram á annað, því að hvað er sýslusjóður annað en fáfækrasjóður? Ilve- Eg ætla að eins með fáum orðum að
nær sem einhver hreppur verður á minnast á breyttill. á þgskj. 442 frá
flæðiskeri staddur og þarf styrks við, : h. þm. A. Sk. (J. J.), og vil eg geta
þá verður honum fvrst fyrir að leita þess, að nefndin er ekki á móti þvi, að
styrks þessa hjá sýslusjóði, og sýslan breyt.till. verði samþykt. Breyt.till. er
verður að gangast fyrir að útvega pen- reyndar nokkuð annars efnis en uppinga þá, sem þurfa til að afstýra hall- haflega f'rumv., en af því hvorttveggja
æri. Eg sé því ekki betur en að sýslu- snertir sama mál, botnvörpuveiðarnar,
sjóðirnir, auk annars, hafi það á hendi þá er nefndin þvi ekki mótfallin, að
að hjálpa fátækrasjóðunum, þegar þeir það ákvæði, sem breyt.till. fer tram á,
geta ekki aðstaðið að bjarga hrepps- sé sett inn 1 botnvörpuveiðalögin.
búum.
Valtýr Guðmundsson:
Viðvikjandi
síðustu
breyt.till.
vil
eg
taka
það fram,
Hér er því ekki brotin sú aðalregla,
að sektir renni annaöhvort í fátækra- að mér finst sem hún ekki muni geta
sjóð eða landssjóð. Ef það er rétt að náð tilgangi sínum. Það er erfitt að fá
hrepparnir bíði halla við botnvörpu- fullar sannanir fyrir því, að innlendur
veiðar, þá bíöa fátækrasjóðirnir það maður hafi leiöbeint útlendum botnlika, og fyrir þá er eina leiðin til verpingum og vísað þeim á fiskimið, ef

1149

Breyting & botnvörpulögum.

ekki er sett ákvæði um það, að innlendum mönnum skuli hreint og beint
bannað að hafa nokkur mök við botnverpinga. Eg vil benda nefndinni á
að setja þess konar ákvæði inn í frv.
Þegar ritað var í vetur um þetta í
dönskum blöðum, þá ritaði eg meðal
annara til varnar fyrir Islendinga. I
blöðunum voru Islendingar sakaðir um
að hafa viðskifti við botnverpinga,
kaupa at þeim fisk og jafnvel aðvara
þá gegn varðskipinu; yfirvöldin gengju
liulega fram 1 því að sporna við þessu
og allir væru því í rauninni samsekir.
Eg tók það aftur á rnóti fram 1 vörn
minni, að yfirvöldin hefðu gert það sem
þau gátu til þess að koma í veg fyrir
þetta, amtmaðurinn hefði gefið út bann
móti þvi að hafa viðskifti við botnverpinga, en það hefði ekki komið að
tilætluðum notum. Þetta varð til þess
að milda rikisþingið, því áður var það
rétt komið að þvi að feila styrkinn til
Heimdals. En aftur á móti varð eg
þess var, að álitið var, að amtmaðurinn hefði ekki haft heimild til þess að
gefa út þetta bann.
En nú vil eg láta þingið veita heimild til að gefa út slikt bann. Það er
ekki nóg, að heimta að það sannist, að
menn hafi leiðbeint botnverpingunum,
því slíkt er erfitt að sanna. Það verður að banna mönnum að eiga nokkur
mök við þá.
Jón Þórarinsson: Eg vildi mælast
til þess, vegna breyt.till þeirrar, sem
kom fram í dag, að þetta frumv. fengi
góðan byr, og yrði afgreitt frá þinginu
sem lög.
Það var vegna breyt.till.
þeirrar, sem kom fram í dag, sem eg
bað um orðið. Eg talaði við flutnm.
frumv. og vildi að sett væri inn í það
ákvæði i sömu stefnu og h. þm. Vestm.
(V. G.) hélt fram, að mönnum væri
bannað að hafa verzlunarviðskifti við
útlenda botnvörpuveiðimenn.
Menn
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dragast að hinum útlendu botnvörpuskipum af von um einhvern hagnað,
og gróðavon. En einmitt þessi verzlunarmök og ábatavon leiða menn aftur
til þess að liðsinna hinum útlendu yfirgangsseggjutn, visa þeim til miða utan
og inran landhelgi, og gerast þannig
aðstoðarmenn þeirra til að eyðileggja
atvinnuveg landsmanna fyrir eigin stundarhag. Mér finst öldungis nauðsynlegt að fvrirbyggja þetta. En það verður ekki með öðru móti gert en því, að
leggja sektir við, ef þeir dvelja langdvöium í botnvörpuskipunum. (Tryggvi
Gunnarsson): Hve lengi?). >Hve lengi«
spyr sessunautur minn (Tr. G.). Auðvitað getur staðið svo á, að menn hafi
f lífsháska leitað til botnverpinga, og
þeir verði fyrir þá skuld að dvelja hjá
þeim all-langan tíma, en að sjálfsögðu
vil eg ekki láti nienn sæta ábyrgð,
þegar svo stendur á. En fyrir því
mun ráð verða gert í breyt.till. minni,
svo að ekki verði um að villast.
Breyt.till. á þgskj. 442, sem útbýtt
var á fundinum, var samþ. að koma
mætti til atkv.gr. og umr.
ATKV.GR.:
1. breyt.till. á þgskj.
390 samþ. með 14 samhlj. atkv.
Frumv.greinin, þannig breytt, samþ.
með 13 samhlj. atkv.
2. breyt.till. á þgskj. 390 samþ. með
14 samhlj. atkv.
Breyt.till. á þgskj. 442 samþ. með
20 samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 16 samhlj. atkv.
Þriðja u m r., (C. 410, 454); 18.
ágúst.
Jón Jensson: Eg hefi leyft mér að
gera brtill. við frv. það, sem hér liggur fyrir, þar sem er stungið upp á orðabreyting við það. En þessi orðabreyting fer fram á, og er bygð á þeirri
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skoðun, að það sé rétt að hafa frv. svo,
að það sé ekki farið að leggja sektir
við öðru athæfi en því, sem í sjálfu sér
er ólöglegt athæfi, eða athæfi sem er
svo vaxið, að það gefur grun um að
það sé ólöglegt. Það er ólöglegt, og
það er einmitt það sem frv. vill hegna
fyrir, að leiðbeina botnverpingum, þegar þeir eru við ólöglegar veiðar í land
helgi; og það er aðaltilgangur frv. að
leggja sektir við þvf, ef íslendingar
hjálpi botnverpingum til að brjóta lögin. En það er lika ljóst, að það er
mjög örðugt að sanna slik brot og frv.
hefir viljað komast hjá örðugleikunum
við að sanna slík brot með því að ákveða, að þegar maður hittist um borð
i botnverpingi, þá skuli hann sektaður.
En þi'ð er 'of langt farið með þessu ákvæði, það er engin grunsemd á þeim
manni, sem t. a. m. hittist um borð
i botnverpingi inni á höfn eða utan
landhelgi, þar sem botnverpingurinn er
ekki að fremja neitt óleyfilegt. Þess
vegna hefi eg komið með þessa takmörkun; eg vil láta þvi að eins sekta
menn, að þeir finnist nm borð i botnverpingi, þegar hann er að ólöglegum
veiðum. Mér finst ekki að menn geti
farið strangara í sektirnar, en að telja
það brot, ef menn finnast um borð í
botnverpingi, þegar hann er við ólöglegar veiðar. Eg vona að h. deild sjái,
að þetta er til að færa frv. heldur i
í lag. Lögin eru ekki ætluð til þess
að koma refsingu yfir bæði saklausa
menn og seka, heldur til að hitta
sökudólgana og fyrirbyggja að þeir
sleppi.
Hin 2. brtill., sem eg hefi gert, er
að færa niður takmarkið á sektunum.
í frv. eru þær settar 100—1000 kr.,
eg vil færa þær niður i 50—1000 kr.;
þvi þó að maður finnist um borð i
botnverpingi, getur verið að hann sé
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alveg saklaus af því, að hafa leiðbeint
botnverpingnum og hann geti sannað
það, en samt fellur hann undir refsingarákvæði laganna »vegna þesslagagruns«,
sem á honum liggur fyrir að vera um
borð í skipinu, en þar sem þetta getur
komið fyrir, álít eg ekki rétt að setja
lægstu sektina mjög hátt.
Eg hefði jafuvel álitið rétt að færa
lágmarkið enn þá lengra niður, en hefi
ekki þorað það, var hræddur um að
ynni þá síður samþykki háttvirtrar
deildar.
Landshöfðingi'. Eg vil mikillega mæla
með þvi, að þessar brtill., sem komnar
eru fram á þgskj. 454 verði samþyktar, og eg álít ekki rétt að samþykkja
brtill. á þgskj. 476, það er að segja
fyrri breytingartillöguna, sem bindur
sektina að eins við það, að hafa mök
við botnverpinga, er þeir eru við veiöar í landhelgi. (Jón Jensson-. verzlunarmök á að fella burt.) Já, en það er
það, sem eg hefi á móti þvi að samþykkja brtill. undir 1. tölulið, að eg álit það ólöglegt að hafa verzlunarmök
við botnverpinga, hvort sem er í landhelgi eða fyrir utan landhelgi. Menn
fara til þess að kaupa af þeim fisk, og
fara út i skip þeirra, og svo kannske
sýkjast þar af einhverri sýki, sem
kann að vera þar á skipinu, og flytja
veikina í iand hér. Það er álit lögfróðra manna, að enn séu í gildi ákvæði sóttvarnartilskipunarinnar 10.
febr. 1885 um að banna mök við útlendinga fyr en skipið er búið að sýna
helbrigðisskirteini, »Sundhedspas«. En
ákvæðum þessum hefir ekki verið fylgt
i langan tíma, og því álít eg vel til
fallið, að lögleiða slíkt ákvæði, sem er
tekið upp í brtill. á þgskj. 454; það
hefir margur fundið til þess, hvað það
væri óforsvaranlegt að fara um borð í
botnverpinga, sem koma án þess að
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haUiJjjlkkur heilbrigðisskírteini, og
sem nra^svo lesa ura í ensknm blöðum að komi frá þeim stað l Englandi,
sem hafi bólu eða einhverja aðra
veiki.
Eg er & þvi, að það væri rétt að ákveða hegninguna dálitið harðari, á
þann hátt,' að sektunum skuli beitt, ef
brotið eigi vinnur til þyngri hegningar
að lögum, en hins vegar hefi eg ekkert á móti þvi, að lægsta takmark
sektar sé fært frá 100 kr. niður i 50
kr., eins og larið er fram á í breytingartillögunni á þingskjaií|tf6 2. töluUð.
Wt
Jón Jensson: Eg get ekki veriðsamdóma hæstv. landsh. um það, að hin
fyrri brtill. min sé ekki til bóta. Eg
get ekki séð annað en að það sé alt
of langt farið, jafnvel þó um botnverping sé að ræða, að banna mönnum að fara út i skip þeirra og leggja
sekt við. Þetta er gert hér, og það
væri eins dæmi að beita slíkri aðferð
gagnvart menskum mönnum, þvi hér
er þó um menn að ræða en ekki óargadýr. Það getur vel verið að ýmsir
sjúkdómar finnist meðal botnverpinga,
en þegar við erum nú sjáltír farnir að
hafa botnverpinga, sem eiga að hafa
þessa hættulegu sjúkdóma, i landi hjá
okkur, þá er ekki hægt að girða fyrir
hættuna mað neinum slikum ákvæðum.
Eg hélt að það væri raeiningin með
brtill. á þgskj. 464, að skipið ætti að
vera i landhelgi og að ólöglegum veiðum, ef maður ætti að sæta sekt fyrir
að dvelja þar innanborðs. Og eg kom
með mína brtill. í þvi skyni, að eg orðaði að eins hugsun brtill. skýrara. Að
taka inn i lög bann raóti því að hafa
nokkur verzlunarmök við botnverpinga,
álit eg ékki rétt, og svo fraraarlega
sem þau verzlunarmök koma í bága
við önnur lög, verzlunarlögin, þá er
Alþ.tHJ. B. 1899.
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óþarfi að vera að koma með þau. Það
væri liklega meiri þörf á að fullkomna
sóttvarnarlöggjöfina raeð einhverjum
ákvæðum, því eg er ekki óhræddur
um, aö þar kunni að vera einhver eyða.
Það ætti t. d. ekki að vera leyfilegt
að fara út á botnvörpuskip, eða yfir
höfuð útlend fiskiskip, nema þau vœru
búin að koma á löggilta höfn og sýna
þar skjöl sín eða láta rannsaka heilbrigðisástand sitt, svo að þau megi
hafa mök við landsmenn.
'
Landshöfðingi: Eg skal að eins geta
þess i tilefni af því, sem h. þm. Rvk.
(J. Jenss) sagði, að botnverpingar eða
fiskiskip hafa aldrei heilbrigðisskírteini, þvi þau eru ekki skyldug til þess,
heldur að eins verzlunarskip. Það er
þess vegna óþarfi að setja nokkurt
þess háttar ákvæði inn i lögin. Mér
finst rétt vegna sóttvarnarlaganna að
hafa bannið nokkuð rúmt.
Jóh Jensson: Eg ætla að eins að gera
stutta athagasemd viðvikjandi þvi, sem
hæstv. lh. sagði, að útlend fiskiskip
væru ekki skyldug að hafa heilbrigðisskírteini, því eg held að það sé
ekki allskostar nákvæmt orðað. Þau,
eins og önnur skip, verða að sýna
skírteini og heilbrigðisvottorð, svo framarlega sem þau koma að landi og vilja
hafa nokkur mök við landsmeun, og
meðan þau ekki hafa gert þetta, eða
verið rannsakað heilbrigðisástand þeirra
á löggiltri höfn, ættu landsmenn, sem
fara út í þau, að sæta sektum fyrir; en
hér væri ekki um botnvörpuskip ein
að ræða heldur yfir höfuð útlend fiskiskip.
Jón Þórarinsson: Eg get því fremur
verið stuttoröur um brtill. mínar, sem
hæstv. landsh. hefir tekið svo vel í þær
og mælt svo vel með þeim, ad eg þarf
ekki ad bæta miklu við.
Hæstv. landsh. hefir og svarað þeim
73 (16. okt).
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mótbárum, sem hafa komið fram. Viðvíkjandi brtill. h. þm. Rvk. (J. Jenss.),
þá er eg samdóma hæstv. landsh. um
það, að brtill. hans við 1. gr. eróheppileg, og eg vona áð hún fái ekki framgang, þvi með þvi yrðu ákvæði laganna veikt að raiklum mun. Eg skal
taka það fram enn frekar, að það er óheppilegt, ef ákvæðið um verzlunarmök við botnverpinga væri takmarkað,
þvi einmitt verzlunarmökin gefa íreisting fyrir menn til að fara út i þá, þar
sem hagnaður er i aðra hönd. Ef
ekki væri hagnaðurinn, þá mundu menn
heldur ekki hafa nein mök við þá og
þá væri heldur ekki nein freistiug til
að leiðbeina þeim. Aftur á móti get
eg ekki verið samdóma hæstv. landsh.
að því er snertir að færa lægstu sektina úr 100 kr. niður i 50 kr., þvi það
getur vel borgað sig íyrir Islending,
sem vill eiga mök við botnverpinga, að
borgn 50 kr. sekt, en ef það fer mikið
upp úr þvi, þá borgar það sig ekki,
og mér finst rétt að gera lögin svo úr
garði, að það sé síður hagnaðarvon
að brjóta þau.
H. þm. Rvk. sagði að það væri nauðsynlegt að hafa sektina lága, þvi að
svo gæti farið, að það sannaðist, að
maður sá, sem væri um borð, væri
saklaus. Sá maður, sem er um borð,
getur aldrei verið saklaus; því undir
eins og hann er um borð að nauðsynjalausu er hann sekur. Það getur verið að menn þurfi að fara út i botnverpinga í lífsnauðsyn, en hér er ekki
um slikt að ræða, heldur að eins um
þá, sem fara það að nauðsynjalausu,
H. þm. Rvk. tók fram, að botnverpingar væru hér í landi, og væri engin
ástæða til að forðast fremur sóttnæminnar vegna þá, sem væru úti í sjó.
Þetta er misskilningur hjá h. þra., þvi
að þeir botnverpingar, sem hér eiga
heima, hafa sýnt heilbrigðisskírteini, er
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þeir komu, og er þvi hverjum manni
hægt að sjá mun á umgengni við þá
og hina, sem ekkert heilbrigðisskírteini
hafa sýnt.
Það, að eg vil fella 1. gr. frv., ura
að helraingur sektanna skuli renna í
sýslusjóð, kemur ekki til af þvi, að eg
ekki álíti þetta sanngjarna kröfu, heldur af þvi, að eg, eftir að eg heyrði
undirtektir hæstv. landsh. um daginn,
þorði ekki annað en fella hana burt,
til þess að frumv. skyldi ekki falla fyrir þá sök.
Þórður Thoroddsen: Eg skal játa
það, að eg hefi misskilið 2. brtill. á
þgskj. 454. Eftir því sem eg skildi, þá
var þar að eins átt við menn, sem væru
i botnverpingum i landhelgi, en nú
skilst mér á ræðu hæstv. landsh. og
h. flutnm., að átt sé líka við þá, sem
eiga mök við þá utan landhelgi. Ef
svo er, þá álít eg að þessi brtill. sé óhafandi, án þess að brtill. á þgskj. 476
sé samþykt lika. Eg sé ekki ástæðu til
að banna mönnum að fá fisk hjá botnverpingum, ef þeir gjöra það fyrir utan
landhelgi, og eg verð að segja, að það
hefir komið töluverður afli á land sumstaðar í Gullbringusýslu, einmitt sem
sóttur hefir verið i botnverpinga út
fyrir landhelgi.
Eg skal til dæmis
leyfa mér að benda á eitt hérað i mínu
kjördæmi, Hafnirnar. I vetur var þar
alveg fiskilaust þegar botnverpingarnir komu, en við vertíðarlok var lægstur hlutur 700 og hæstur 1200, og þann
fisk fengu þeir eingöngu úr botnverpingum, og það fyrir utan landhelgi.
þessi fiskur kom að mestu leyti fátækum mönnum I hag, og eg get ómögulega verið með því að banna mönnum
þetta, þar
sem
botnverpingarnir
annars fleygja flskinum i sjóinn. H.
þm. K.-G. (J. Þór.) sagði, að botnverpingunum væri þága í þvi að menn
tækju af þeim fiskinn, en það er ekki
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svo, þeir geta eins vel sett hann á
þilfarið og farið með hann dálítið út
fyrir svæðið, sem þeir eru að veiða á,
og fleygt honum þar. Þetta ákvæði
mundi þar að auki auðsjáanlega helzt
ná til fátækari manna, sem sækja til
botnverpinga á opnum bátum, en ekki
tii hinna, sem gera út þilskip til að
sækja fisk í þá, þvi þar er ómögulegt
að hafa eftirlit með mönnum. Sama
er að segja um innlendu botnvörpuveiðiskipin.
Eins og kunnugt er, hirða þau engan
kola eða lúðu, en mörg af þeim hafa
þann sið, að skiíta við útlendu botnverpingana á þann hátt, að láta þá fá
kola og lúðu, sem þau veiða, en þau
fá aftur þorsk og isu í staðinn. Þessi
viðskifti yrðu líka hér eftir bönnuð, til
mikils tjóns fyrir hina innlendu botnverpinga. Og þar að auki, hvernig er
hægt að hafa eftirlit með þessu, sem
gjörist úti i rúmsjó?
Eg fyrir mitt leyti gjöri ekki svo mikið
úr sóttuæmishættunni, þvi þau ár, sem
botnverpingar hafa dvalið hér, heflr
aldrei borið á þvi, að sóttir bærust með
þeim eða veikindi ættu rót sina að rekja
til þeirra.
Hvað fátæklingum þar að auki viðvíkur, þá álít eg, að þeir hafi ekkert
verra af þvi að deyja úr sótt, sem
þeir hafa fengið af botnverpingum, heldur en að deyja úr hungri i landi.
Að því er breyt.till. á þingskj. 454
snertir, að fella burt 1. gr., þá er eg
á móti henni, því að eg vil að nokkur
hluti sektarinnar falli í sýslusjóð. —
Aftur á móti álit eg það um breyt.till.
á þingskjali 454 við 2. gr., að bún sé
mikils virði að eins með því móti, að
um landhelgi sé að ræða, en annars
ekki; og eg álit, að af þannig lagaðri
lagasetning muni gott leiða, þvi úr því
menn vita, að hegning liggur við þvi,
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að fara út í botnverping, þá gera þeir
það ekki.
Jón Þórarinsson:
Mér kom það á
óvart, að háttv. samþingism. minn (Þ.
Th.) ekki skyldi geta samþykt breyt.till. minar á þingskj. 454, eins og þær
liggja fyrir, án þess að samþykkja
breyt.till. háttv. þingm. Rvík. (J. Jens.)
um leið. Eg skal játa það, að það er
hart að takmarka rétt einstakra manna,
en það verður oft að takmarka rétt
einstaklinga, þegar er um almerningsheill er að ræða.
Það sem okkur aðallega greinir á um,
er takmörkunin á þvi, hvort menn eru
í botnverpingum fyrir utan landhelgi
eða ekki. Mér þykir þetta kynlegt,
því hann er úr þeim hluta kjördæmisins, þar sem rigndi niður áskorunum
með mörgum nöfnum undir til stjórnarinnar, um að banna þetta, og amtmaðurinn bannaði það lika.
Þar voru menn lika kærðir, en yfirrétturinn dæmdi þá sýkna, af því að
það vantaði lagaheimild.
Hér er að eins farið fram á, að fá
lagaheimild fyrir sliku banni.
Eg skal játa það, að það er hart að
fátæklingar skuli ekki mega sækja
aflann þangað, sem hann er að fá, en
það eru fyrst og fremst ekki eintómir
íátæklingar, sem sækja hann út i
botnverpingana, heldur einmitt margir
efnaðir menn, sem þykir þessi veiðiaðferð á þilskipum sínum viðvænlegri
en venjuleg veiði-aðferð.
En þar að
auki getur staðið svo á, að löggjöfin
geti ekki tekið tillit til þarfa einstakra
fátækiinga, einmitt vegna almennings
hagsmuna. Hitt mundi eigi mannúðlegra, að eyðileggja almennings hag til
þess að einstakir fátæklingar ættu
hægra með að bjarga sér.
Háttv. þm. G.-K. (Þ. Th.) sagði líka,
að það væri undarlegt að banna mönn73*
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um ekki eins að fara út i frakknesk
fiskiskip, en eg get svarað þar til, að
það er engin freisting fyrir menn að
fara út í þau, og þvi er engin ástæða
til að banna það með lögum.
Aftur á móti .er mikil fýsn i mörgum
að fara út i botnverpingana, og þess
vegna ástæða til að banna það með
lögum.
Þrátt fyrir ræðu háttv. þingm. GL-K.
(Þ. Th.) get eg þess vegna ekki skilið,
að það sé nein ástæða til að samþykkja
breyt.till. h. þm. Rvik. (J. Jenss.).
Framsögumaður (Þ rður Thoroddsen):
Eg hefi komið með breyt.till. áþingskj.
484 að eins til þess, að koma inn í
lögin ákvæðum um það, að mök við
botnverpinga skuli einungis bönnuð i
landhelgi.
En svo framarlega, sem hvorki breytingartill. min né breyt.till. háttv. þm.
Rvik. (J. Jenss.) kemst að, sé eg ekki
betur, en að eg neyðist til að greiða
atkvæði móti öllu frumvarpinn, þvi að
án þeirra ákvæða mundu lögin gjöra
meiri skaða en gagn.
Landshöfðingi: Eg verð að mæla
mjög á móti þessari breytingartili., og
mér sýnist eins ráðlegt að fella alt
frumv. eins og að samþykkja hana. —
Þegar ákvæði breytingartill. eru komin
inn i frumv., fer það að verða harla
þýðingarlitið, því að til þess að dæma
menn seka fyrir brot gegn lögunum,
yrði að sanna það fyrir dómstólunum
með nákvæmum hornamælingum, gjörðum af siglingafróðum mönnum, aðskipið
með hinum ákærðu i, hefði verið i
landhelgi.
Eg skil heldur ekki i þvi hvaða kapp
er lagt á það, að styðja menn til þess
að snikja fisk út úr botnverpingum,
eða til að kaupa hann af þeim fyrir
whisky og annan óþarfa.
Það eru yfir höfuð ekki heldur fá
tæklingarnir, sem ná 1 krás þessa,
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heldur eru það flestalt menn, sem ettir
vorum mælikvarða mega kallast vel
efnaðír. Það eru efnaðir þilskipaeigendur, sem liggja á þvi lúalagi, að elta
botnverpingana og gjörast þjónustusvei.nar þeirra, og sníkja út úr þeim
fisk fyrir ýmsan óþarfa-varning.
Háttalag þessara manna hefir komið
óorði á oss i útlöndum, og ef ekki er
hægt að ná þeim undir ákvæði þessa
frumv., þá tel eg það þýðingarlaust.
Guðlaugur Guðmundsson : Mér finst
vera kominn talsverður glundroði á mál
þetta, og það er leitt, að umræðurnar
um aðal-atriði þess skuli hetjast fyrst
nú við 3. umræðu. Hér er einmitt um
svo viðsjál atriði að ræða, að varla
mun unt að útkljá málið á þessum eina
fundi, svo að ekki verði einhver missmiði á.
Mér finnast mjög skiljanlegar þær
tvær höfuðskoðanir, sera hafa komið
fram i málinu.
Háttv. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.) heldur
þvf fram, að ákvæði laganna séu ekki
látin ná lengra en að banna að eins
viðskifti við botnverpinga innan landhelgi; aðrir vilja aftur að þeim séu
bönnuð öll viðskifti við þá á sjó, bæði
innan og utan landhelgi, og bera þeir
það fýrir sig, að það sé nauðsynlegt
vegna sóttvarnarráðstafana, og til þess
að koma af oss óorði þvi, sera á oss
hafi fallið fyrir viðskifti við botnverpinga og liðveizlu við þá.
Eg verð nú heldur að hallast að
þeirri skoðuninni, að réttara sé að binda
sig að eins við viðskiftin innan landhelgi. En það er munur á þvi, hvort
viðskiftin hafa farið fram við útienda
botnverpinga eða innlenda.
Mér sýndist það réttast, að frumv.greinin væri þannig orðuð, að hver sá
hérlendur maður, sem leiðbeinir botnverpingum, hvort heldur innlendum eða
útlendum, eða hefði verzlunarmök við
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útlenda botnverpinga i landhelgi, eða
dveldi hjá þeim á skipi úti að nauðsynjalausu, skyldi sæta sektum.
Mér finst og vanta það atriði inn i,
að hver sá, sem hjálpar botnverpingi
til að komast undan hegningu, skuli
sæta sömu refsingu og hinn, sem leiðbeinir honum við veiðar.
Þetta ætti að gilda jafnt, hvort sem
innlendir eða útlendir botnverpingar
ættu hlut að máli.
En aftar á móti ætti hegning að vera
lögð við verzlúnarmök eða dvöl á skipi
úti innan landhelgi að eins þegar um
útlenda botnverpinga væri að ræða.
Mér flnst það nauðsynlegt, ef á að
fara að taka sóttvörnina sem atriði hér,
að ákvæðin væru þá látin ná til fleiri en
botnverpinga. Vér vitum, að hér stundar veiði fjöldi annara skipa, bæði
franskra, enskra, þýzkra o. s. frv., og
er sízt trygging fyrir, að heilbrigðisvottorð skipverja þar eða heilbrigðisástand muni í betra lagi en hjá botnverpingum.
Eg get ekki betur séð, en að lögin
mundu hafa talsverða þýðingu, þótt að
eins væri haldið sig við landhelgina.
Eg skal að endingu geta þess, að ásamt fleiri háttv. þingdeildarra. hefi eg
skrifað breytingartill. í málinu, en það
er nú orðið nokkuð tvísýnt, að hún
verði korain til háttv. deildar áður en
umræðunum er lokið.
Valtýr Ouðmundsson: Hæstv. landsh.
hefir tekið svo skýrt fram þá stefnu,
sem eg hefði óskað að fýlgt væri i
þessu raáli, að eg sé ekki ástæðu til
að tala langt. En það skal eg þó taka
fram, að eg er eindregið á móti þvi,
að takmarka ákvæði laganna við landhelgina. Eg skal játa það, að eg var
fyrst í vafa um það, hvort ekki væri
réttast að binda sig við landbelgina.
En þegar litið er á óorð það, sem á oss
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er komið erlendis fyrir afskifti vor af
botnverpingum, þá finst raér allsendis
nauðsynlegt, að láta lögin einnig ná tii
þeirra, sem hafa mök við botnverpinga
utan landhelgi.
Eg skil vel afstöðu h. 1. þm. G.-K.
(f». Th.); hann er þingmaður fyrir kjördæmi það, sera haft hefir svo mikinn
hag af viðskiftum við botnverpinga. —
En vér verðura viðar að líta og verðum að reyna að gæta sóma vors.
Menn verða að gæta þess, að kunnugir íslendingar geta visað útlendingunum á góð fiskimið, ekki að eins innan
landhelgi heldur og utan hennar, og
þótt þau fiskimið séu að visu alþjóðaeign, getur það eigi að síður haft mikla
þýðingu fyrir oss.
Allra verstu orði kemur það þó á
oss, sem fullyrt er, að Islendingar sjálfir
vari botnverpingana við varðskipinu
danska, og hjálpi þeim til að komast
undan þvi.
Það er óheyrileg skömm, að Islendingar, sem um verndina biðja, verði til
þess að hjálpa sökudólgunum til að
sleppa úr greipum verndara sinna.
Eg játa það, að sóttvarnirnar eru
þýðingarmikið atriði i þessu máli, en
þó er það enn þýðingarraeira, að vér
reynum til að þvo af oss smánarblett
þann, sem einstakir ódrengir hafa á
oss sett, og gjörum þeim torvelt að
svívirða þjóðina framvegis.
Eg er svo hræddur um, að málið
muni stranda á þessu þingi, ef vér erum að káka við það með endalausum
breytingartillögum.
Vér ættum að varast að setja fleyg
inn i það nú; verði því i einhverju ábótavant, þá má laga það á næsta þingi,
en hér er periculum in mora, þar sem
framkoma Islendinga gagnvart botnverpingunum hefir verið slik, að rikisþingið danska hefir verið í stórum vafa
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um það, hvort kostandi væri fé til þess,
að senda varðskip upp hingað.
Framsögumaður (Þórður Thoroddseri):
Eg ætla að það hafi komið af ókunnugleik hjá hæstv. landsh., er hann hélt,
að það væru efnamennirnir einir, sem
hefðu gott af viðskiftum við botnverpinga; það lítur út fyrir, að hann þekki
ekki viðskifti annara manna við þá
en þeirra, sem nefndir voru hér í deildinni nú fyrir skömmu.
En þeir eru
miklu fleiri.
Það voru ekki einstöku
menn, heldur almenningur, sem hafði
gagn at viðskiftum við botnverpinga i
Höfnunum á sfðast liðinni vetrarvertíð,
það voru jafnt ríkir og fátækir.
Þeir, sem afla sækja í botnverpinga
á opnum skipum, hafa með sér háseta,
sem fá hlut úr fengnum, og eru margir
þeirra alt annað en efnaðir menn. —
Þótt raenn vilji girða fyrir það, að einstakir menn elti botnverpinga út um
allan sjó á þilskipum og hafl þar margs
konar mök við þá, þá er ógjörningur
að leggja svo mikið kapp á það, að
láta hegningu koma niður á fátæklingum.
Eg get ekki brúkað annað orð
yfir það, þvl að hvað er það annað en
hegning á atvinnulausum mönnum, að
banna þeim að leita sér bjargar, þótt
þeir viti að ógrynni hennar sé helt út
f sjóinn, og þeir gætu tengið hana fyrir
lítið eða ekkert, ef lögin eigi bönnuðu
þeim það.
Eg tek það enn fram : það er ógjörningur að banna viðskifti við botnverpinga utan landhelgi, innan landhelgi er
sjálfsagt að banna þau, þar eru þau
oss til skammar og skaða.
Eg skil ekki f, að það sé eins torvelt
að sanna, að brotið bafi farið fram
innan landhelgi, eins og bæstv. landsh.
gaf f skyn.
Það er ekki til neins að
bera það sarnan við örðugleikana á þvf,
að sanna samskonar brot upp á útlend-
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inga, þvi að þgð er ekki hægt að sekta
þá gagnvart einbeittri neitun þeirra á
brotinu, ef varnarskip hefir ekki staðið
þá að verki, og ekki hægt að lögsækja
þá nema fyrir þeirra eigin varnarþingi.
En það er öðru máli með innlenda
menn að gegna; gagnvart þeim er hægt
að höfða reglulega mál, og þá er óliklegt, að þeir sleppi við sektir, er gild
vitni bera það og sverja, að þeir hafi
verið á alþektum miðum innan landheigi.
Eg veit að lögin mundu verða til
þess, ef breytingartill. mfn kemst að,
að menn mundu flestir skirrast við að
vlsa botnverpingum á mið innan landhelgi, eða yfir höfuð við að eiga þar
mök við þá.
En þar sem svo margar breyt.till.
eru komnar fram, og svo mikill ágreiningur er um málið, og líklegt að svo
sé komið, að sumir háttv. þingdeildarm.
viti varla upp né niður í þvi nú í svip,
þá mundi ekki óþarft, að það væri athugað betur og mönnura gæfist ráðrúm
að átta sig.
Auk þess er enn ekki komin inn i
deildina ein breyt.till. við málið, sem
eg veit að er á ferðinni.
Af öllum þessura ástæðum vil eg
nota mér leyfi það, sem veitt erí9. gr.
þingskapanna, og raælast til, að málinu
sé vísað aftur til nefndarinnar til nýrrar
yfirvegunar.
ATKV.GR.: Málinu visað til nefndar þeirrar, er skipuð hafði verið áður
í máli þessu, til nýrrar athugunar, og
var samkvæmt ósk háttv. framsögum.
(Þ. Th.) þeirrar nefndar bætt við í
nefndina háttv. þingm. V.-Sk. (Guðl. G.)
og öðrum þingm. Gullbringu- og Kjósarsýslu (J. Þór.).
Þriðju umræðu frestað.
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F r a m h. 3. u m r. (C. 450, 454, 476,
484, 486, 487), 19. ágúst.
Landshöfðingi: Eg ætla að geragrein
fyrir því, hvers vegna eg kom fram
með brt. á þskj. 488.
Eg lít svo á, að ef breyt.till. á þingskjali 486 væri samþykt, þá kæmi hún
í bága við allar alþjóðareglur, sem
leyfa, að skip megi leita hafna í neyð
og þegar nauðsyn ber til. Eftir breyt.till. er mönnum bannað að bafa verzlunarmök við útlenda botnverpinga innan landhelgi, en það er sama sem um
leið að banna mönnum að selja þeim
nauðsynjar inn á löggiltum höfnum, en
það kæmi i bága við alþjóðareglur um
þetta efni. En að banna slik verzlunarmök innan landhelgi, en leyfa þau
utan landhelgi, væri að gjöra frumv.
alveg þýðingarlaust, þvi, eins og áður
hefir verið tekið fram, mundi jafnaðarlegast vera ómögulegt að sanna það,
að viðskifti hefðu farið fram innan landhelgislínunnar. Eg álít því, að eg þurfi
ekki að tala frekar um það, hvers
vegna eg álit, að það eigi að leggja
sömu hegningu við að hafa verzlunarviðskifti við botnverpinga utan landhelgi sem fyrir innan hana, og álit eg
því nauðsynlegt að breyt.till. mín komist að.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen):
H. þingd. getur nú séð, að hverri niðurstöðu nefndin hefir komist, og hefir
hún orðið sammála um að samþykkja
breyt.till. á þingskj. 486, þar sem að
eins er ákveðið, að hver sá maður hérlendur, er innan landhelgi hefir nokkur verzlunarmök við útlenda botnverpinga, eða dvelur að nauðsynjalausu á
skipum þeirra, skuli hegningu sæta. 1
h. þm. í nefndinni hefir samt ekki viljað fallast á þetta, heldur vill hann
samþykkja breyt.till. hæstv. landsh. á
þingskj. 488.
Eg vil aftur taka það
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fram, að eg álit ekki ráðlegt að banna
verzlunarmök við botnverpinga, sem þá
helzt yrðu innifalin i fiskverzlun, fyrir
utan landhelgi.
I sambandi við þetta, vil eg minna
h. þm. á það, að hér um bil allur fiskur, sem í seinni tið hefir fengist áopnum bátum við Faxaflóa, hefir verið frá
botnverpingum, og mest fengið fyrir utan landhelgi. Svo framarlega sem þingið
þvi vill forðast að gjöra fjölbygðum héruðum þann skaða, sem óbætanlegur getur
orðið, og svo framarlega sem þingið vill
forðast aðrar eins fjárbænir og komið
hafa nú á þessu þingi, úr þeim héruðum, sem botnverpingarnir hafa mest
evðilagt, þá vil eg ráða deildinni til að
samþykkja ekki breyt.till. hæstv.landshöfðingja. Eg hefði getað verið samþykkur breyt.till. hæstv. landsh., ef að
henni hefði verið bætt inn í frumv. án
þess að fella nokkuð burt, en þannig
lagaðri ekki.
Eg get ekki séð að það sé réttlátt,
að banna með öllu að hafa verzlunarviðskifti við útlenda botnverpinga, þar
sem hverjum manni er heimilt aðskifta
við alla aðra útlendinga.
Landshöfðingi: Mér skildist á háttv.
frarasm. (Þ. Th.), að eftir mipni br.till.
væri ómögulegt að hafa verzlunarviðskifti við útlenda botnverpinga, og þess
vegna væri ekki ráðlegt að samþykkja
hana. En þetta er einmitt það, sem eg
vildi hafa fram með breyt.till. minni.
Eg vildi nefnilega koraa f veg fyrir, að
menn hefðu verzlunarviðskifti við útlenda botnverpinga. H. þm. hélt því
fast fram, að það væri ekki rétt að
banna með öllu að hafa verzlunarviðskifti við þá, þar sem mönnum væri
heimilt að verzla við aðra útlendinga,
en eftir sóttvarnarlögunum er það ekki
leyfilegt að hafa viðskifti við útlend
skip, fyr en þau eru búin að sýna sig
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á löggiltum böfnum, afhenda heilbrigð- furðar á þvi kappi, sem h. framsm (Þ.
is8kírteini, o. s. frv., og þessi sömu lög Th.) leggur á það, að ekki skuli banna
bljóta einnig að ná til útlendra botn- verzlunarmök við útlenda botnverpinga
fyrir utan landbelgi. Eg get ekki betvörpuskipa.
Eg vil þvi mæla með breyt.till. minni, ur séð, en að þjóðin hafi haft svo mikog eg vil bæta þvi við, að eg álit til- inn vanda af viðskiftum þeim, sem menn
gangslaust að samþykkja frumv. án hafa haft við botnverpinga, að svo búið megí ekki lengur standa. Það sæti
hennar.
Þorlákur Guðmundsson: Af því að þvi illa á þinginu, um leið og það sameg er kunnugur ástandinu við Faxaflóa, þykkir þingsályktunartillöguna um, að
þá verð eg að álita einkar nauðsynlegt fá sérstakan strandgæzlubát fyrir Faxaað hefta þau viðskifti, sem menn hafa flóa, að vilja um leið halda hlifiskildi
haft við útlenda botnverpinga. Þessir yflr þeim mönnum, sem á ýmsan hátt
menn, sem hafa haft mest viðskiftin við standa f sambandi við botnverpinga, og
botnverpingana, og elt þá á þilskipum, I hjálpa þeim á ýmsan hátt til þess að
hafa gert þjóðinni hina mestu smán,og komast undan hegningu laganna.
Að banna að eins að hafa mök
spursmál um, hvort nokkurir hafa fremur orðið til að gera henni meiri skömm. við botnvörpuskipin, þegar þau eru I
Það er aldrei nema eðlilegt, þó yfir- landhelgi, hygg eg að verða mundi
menn á herskipin i, þegar þeir verða mjög þýðingarlítið, því að sú mundi
varir við athæfl þessara manna, beri þá verða reyndin á, að aldrei yrði auðþað heim tii sin, og það getur aftur ið að beita sektarákvæðum laga þessorðið til þess, að vér missum varðskip- ara, nema í þeim fáu tiifellum, er
botnverpingar eru staðnir að landhelgið.
Eins og umræður hafa fallið, þá er isbrotum af varðskipinu, ef þá hittist
líklegt að breyt.till. á þingskj. 486 verði svo á, að Islendingar eru þar hjá þeim.
samþykt, en mér fínst eitt atriöi { H. framsm. (Þ. Th.) hélt þvi að vísu
henni stórum varhugavert. Það er fram, að það væri auðveldara að fá
með sektarákvæðið. Þar er ekkert tak- sannanir gegn hérlendura mönnum, þvi
mark sett fyrir þvt, hvað sektin megi þeir þekki miðin og megi svo mæla síðverða há, svo dómstólarnir megi hafa ar, hvort í landhelgi hafi verið, en þetta
óbundnar hendur. Breyt.till. fer að eins má líka segja, þegar um brot botnverpfram á, að sektin nemi ekki minni upp- inga er að ræða. íslendingar, sem aðhæð, en 50 kr., og eru likindi til, að farir þeirra sjá, hafa oft borið um það
hún yrði sjaldnast hærri en 50 kr. Eg á hvaða miðum þeir hafa veriö, en yfheld að t. d. þeir menn, sem h. 2 þm. irvöldin þó eigi talið slikt lögfullar
K.-G. (J. Þ.) nefndi við fyrri umr., gerði sannanir.
Það hefir verið tekið fram hér í deildlitið úr því, þó þeir ættu að borga 50
kr. sekt. Sumir hafa sótt ógrynni fjár inni, að það væri hart að banna raönnút í botnverpinga, og þá mundi ekki um að leita bjargar á þann hátt að fá
muna mikið um að snara út einum 50 fisk hjá botnverpingum; en hvaða álit
kr., þar sem þeir, ef til vill, græða hljóta nú útlendingar þessir að fáá Ismörg þúsund krónur á viðskiftunum við lendingum, er þeir sjá þá hópum sambotnverpingana.
an flykkjast út að skipum sínum til
Skúli Thoroddsen: Eg get ekki látið þess að sníkja? Þeir hljóta aðfámjög
vera að gera grein fyrir atkv. minu. Mig lága hugmynd um þjóð vora, þvi að
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snikjur hljóta þetta að álitast, þótt landinn færi botnverpingum nokkurarflöskur af Whisky eða nokkura vindla, þegar litið er til þess, er á móti kemur.
Eg held að þeir, sem gert hafa þetta
makk við botnverpinga að atvinnu
siuni, gætu gert eitthvað annað, sem
þarfara væri en þetta. Fyrir fátæklinga, sem eyða dögunum saman til þess
að vita, hvort þeir ekki geti fengið eitthvað hjá botnverpingum, mundi það
vera ólikt happadrýgra, að leita sér
atviunu á annan hátt, t. d. á þilskipum
eða i kaupavinnu. Fiskurinn, sem þeir
fá hjá botnverpingum, verður oft furðu
dýr, þegar litið er til timatafanna, auk
þess sem það drepur sjálfstæðishugsun
manna og löngun á að bjarga sér, að
stunda jafn lúalegan atvinnurekstur.
Eg verð því að lýsa þvi yflr, að verði
ekki hönnuð öll verzlunarmök við botnverpinga i landhelgi og utan, þá mun
eg greiða atkvæði móti frumv. ( heild
sinni.
Pálsson: Að því er snertir brt.
á þingskj. 486, þá held eg að sekt sú,
sem þar er tiltekin, muni koma létt niður á þeim, sem eru með þilskip á *tröllafiski< langt úti á hafl. Svo erfittmundi
reynast að sanna sök á þá, að þessi
lög mundu í iæstum tilfellum verða
þeirra viðskiitum við >trollara< til nokkurs meins, en þau mundu koma hart
niður á fátækum mönnum, er rænast
eftir fiski úr >trollurum< á opnum bátum.
Eins og h. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) þykir mér þessi sekt of lág, þvi eg ímynda
mér, að menn, sera græða stóríé á verzlunarviðskiftum við botnverpinga, ekki
setji það mikið fyrir sig, þó þeir verði
að greáða svo sem 50 kr. sekt; að minsta
kosti ekki þeir, sem svæsnastir eru.
Mór akilst svo, sem eftir þessumlögum naegi taka á méti flski hjá botnAlþAHL B.1890
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verpingum gefins. Aftur á móti liggur
nærri að skilja lögmál þetta svo, að
saknæmt sé að hirða físk úr botnverpingum, og láta eitthvað í té á móti;
það verði talið verzlunarmök.
Með því nú botnverpingar eru orðnir því vanir, og ætlast til þess, að ísl.,
sem iá hjá þeim flsk, láti þeim ýmislegt
smávægilegt i té, býst eg við að þeir
skoði þær gáfur sem væga borgun, og
hætti að láta íslendinga fá fiskinn er
þeir fá ekkert i móti.
Færi nú svo,
hver yrði þá afleiðingin af lögum þessum? Botnverpingar mundu á haustin,
þegar Heimdallur er farinn, og nær
sem hann ekki er við, koma hópum
saman inn i landhelgi, eyðileggja fiskiveiðar manna og kasta dauðum fiski i
sjóinn. Þetta mundi valda mikilli óánægju; menn roundu skoða svo, sem
þeim væri fyrirboðið að taka á móti
björginni, þegar hún bærizt þeim upp
i höndurnar, en væru lögneyddir tilað
svelta. Til þess að tiltækilegt gæti verið að setja þannig löguð lagaákvæði,
þyrftum vér að fá sérstakan strandgæzlubát. Væri hann fenginn og landhelgin tryggilega friðuð, þá gæti eg verið með þeim. En þar sem eg sé að
landsmenn hafa gagn af fiskinum, sem
annars mundi vera kastað fyrir borð,
get eg ekki verið með þvi að banna
öll viðskifti við botnverpinga, jafnt fyrir utan sem innan landhelgi; eg er
vegna nauðsynarinnar mótfallinn slíku
banni, unz íslendingar fá friðaða sina
landhelgi, svo þeir þar geti í íriði aflað
fiskjar á bátum sinum.
ATKVGR. fór þannig:
1. brt. á þskj. 454 sþ. með 15 shlj.
atkv.
1. gr. frv. þar með fallin.
Brt. á þskj. 494, við brt. á þskj. 486,
sem er við brt. á þskj. 454 við 2. gr., sþ.
með 15 sblj. atkv.
74 (16. okt).
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Brt. á þskj. 488, við brt. á þskj. 486,
sþ. með 11:4 atkv.
Brt. á þskj. 486, þannig breytt, sþ.
með 14 shlj. atkv.
Eru þá aðrar brt. fallnar, og breyt.till. á þingskj. 486 orðin hin eina grein
frumv.
Breyt.till. við fyrirsögn frumv. á þingskj. 454, sþ. með 14 shlj. atkv.
Frv., þannig breytt, samþ. með 12
samhlj. atkv. og verður sent til Ed.

Eignarréttur utanríkismanna.
FRUMVA.RP til laga um eignarrétt og
leigurétt utanrikismanna til jarðeigna
á íslandi, (um bann gegn þvi, að utanríkismenn megi eiga jarðeignir á
íslandi (302); 1. umr., 9. ágúst.
Framsögumaður (Ólafur Briem'): Það
sem liggur til grundvallar fyrir þessu
frumv. er sú skoðun, að allar jarðeignir í landinu séu að nokkuru leyti sameiginleg eign þjóðarinnar í heild sinni,
og þess vegna sé eðlilegt, að meiri
höft séu lögð á þessa eign en á eignarrétt manna alment. Þau höft, sem
lögð eru á eignarréttinn í frumv., eru
þau, að utanrikismenn megi ekki eiga
jarðeign hér á landi. Jafnframt vakti
það fyrir flutnm. frumv., að það sé óhagur fyrir landið að missa af afgjöidum af jarðeignum, sem utanrikismönnum væru seldar, sem og sköttum þeim,
sem á þeim hvila, þegar þær eru eign
innlendra manna.
Það væri beinn
tekjumissir fyrir landið, þar sem þessar
tekjugreinar gengju út úr landinu. Þegar tilrætt heflr verið um þanuig lagað
nýmæli, heflr það oft verið sagt, að
hér væri engin hætta á ferðum, því
útlendingar muni litið kæra sig um að
eiga jarðeignir hér á landi
En þetta
er ekki allskostar rétt. Vér getum
nefnt jörð hér i grend við Reykjavík,
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Breiðholt í Seltjarnarneshreppi; þessa
jörð hafa utanrikismenn keypt, og þar
sem foss er þar í landareigninni, gæti
svo farið, að verðið sem hún var seld
fyrir, þætti oflítið þegar tímarlíða. Þar
sem því hefir verið hreyft, að í fossunum væri fólginn mikill fjársjóður, þá
yrði það skaði fyrir landið, ef þeir
lentu í höndum útlendinga. En á hinn
bóginn gæti landið að vissu leyti haft
hag af því, að fá útlendinga til að setja
fé sitt í stór fyrirtæki hér, og fá þá til
að reka atvinnu hér. Frumv. fer ekki
fram á að fyrirbyggja þetta, og getur
því ekki verið því til fyrirstöðu, að útlendingar geti fengið að stofna hér
verksmiðjur og önnur nytsöm fyrirtæki,
eða rækta landið, þvl þeir þurfa ekki
annað eu taka sér hér bólfestu. Þeir
hafa frjálsan aðgang að koma hingað
og eignast jarðeignir, ef þeir setjast
hér að.
Þetta er ekkert nýmæli. þvi það hefir oftar en einu sinni komið fram á
þinginu áður, siðast á þinginu 1893.
í Ed. fekk það að vísu ekki góðar undirtektir, en aftur á móti var því vel tekið í Nd., og vonast eg til að það fái
einnig góðar undirtekir hér í h. þingd.
i þetta sinn.
Jón Jónsson, (þm. Eyf.): Eg býst
við, að það muni ekki mælast vel fyrir að greiða atkv. móti frumv., en eg
verð aö gera það sarat. Mér finst
ekki rétt að setja svo strangar takmarkanir í þessu efni. Það er kunnugt, að peningar eru litlir í landinu,
jarðeignir hafa fallið í verði og það svo
mjög, að hér hefir jafnvel verið sagt i
þingsalnum, að þær yrðu sumar ekki
teknar sem veð. Eg held því að það
sé rétt, að maður eigi að fara varlega
í að samþykkja svona lagað frumv.
Ef útlendingar færu að kaupa jarðeignit hér, þá myndi það hafa þau áhrif,
að þær myndu fremur haldast í verði.
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Og mér finst það hart, að menn skuli
ekki mega leigja útlendingum jarðir
sínar lengur en 50 ár. Mér finst réttara að rýmka um þann tíma. Eg skil
ekki i, að ekki sé hægt að koma þessu
i lag á annan hátt en þennan.
Eg vil leyfa mér að stinga upp á 5
manna nefnd í málinu.
Framsögumaður (Ólafur Briem): Eg
vil taka það fram, að frumv. kemur
frá nefnd, og mér finst það ekki eiga
við að setja nýja nefnd í málið.
ATKV.GR.: Felt að skípa sérstaka
nefnd i málið.
Framsögumaður (ólafur Briem): Viðvikjandi mótbárum þeim, sem komu
frá h. 2. þm. Eyf. (J. J.) um að jarðeignir væru að falla í verði, og að það
væri einmitt mikil ástæða gegn frurav.,
þá get eg ekki annað séð, en að það
sé einmitt ástæða með frumv. þessu.
Þvi einmitt það atriði, að hagur landsmanna stendur nú á veikum fótum,
getur gert það að verkum, að menn
freistist til að selja útlendingum jarðeignir sínar, og það fyrir minna verð
en unt væri að fá fyrir þær eftir
skamraan tima. Og þó að útlendingar
ættu ekki kost á að fá keyptar jarðeignir hér á landi, myndu þeir i flestum tilfellum hafa sömu eða lik not af
þvi að fá leigðar jarðir.
Það væri
einnig oft og tiðum eins notadrjúgt
fyrir eiganda að leigja jörð sina, eða
afnot hennar að einhverju leyti, eins
og að selja hana. En standi svo sérstaklega á, að nauðsynlegt sé fyrir utanrikismann að fá keypta hér jarðeign
til einhvers gagnlegs fyrirtækis, þyrfti
það naumast að valda mjög miklum
erfiðleikum að fá heimild til þess með
sérstökum lögum, eins og frumv. gerir
ráð fyrir.
Jón Jónsson, (þm. A.-Sk.): Á þingi
’93 var samskonar frumv. og þetta
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samþykt í þessari deild með öllum
þorra atkvæða án þess nokkur mælti
á móti þvi, en þegar það kemur hér
aftur, er þvi tekið svo, að lagt er til
að setja það i nefnd, sem er hér um
bil sama og tilraun til að eyða þvi,
þar sem svo er áliðid þingtimans, og
verð eg að segja, að mig furðar mjög
á þeim umskiftum. Nú eru útlendingar farnir að rænast eftir jarðeignum
hér á landi, sérstaklega fossum, sem
geta orðið raikils virði með timanum.
Eins og talað hefir verið um, hefir útlendingur keypt Breiðholt i Seltjarnarneshreppi.
Þar i landareigninni er
foss, sem væri að sögn manna nógur
til að raflýsa Reykjavik. Þetta er mikill skaði og annað eins getur siðar komið fyrir.
Því hefir verið haldið fram hér i
deildinni, að jarðeignir væru að falla i
verði. En eg held þvert á móti. Eg
held þær séu fremur að hækka í verði,
að minsta kosti er þvi svo farið, þar
sero eg þekki til, og allir vita, hver
eftirsókn er eftir fossunum. Mér finst
þvi full ástæða til að reyna að koma i
veg fyrir, að útlendingar fái jarðeignir
eða jarðarhlunnindi til kaups hér á
landi, eða geti fengið þær leigðar um
mjög langan tfma.
Pétur Jónsson: Eg ætla að eins að
gera hér stutta aths. H. þm. Eyf. (J.
J.) þótti leigutiminn of stuttur. En
nefndin áleit að ekki gæti komið til
mála að hafa timann lengri en mannsæfi. Sá sem gerir leigusamning, hefir
eigi sérlega ástæðu til að hafa hagnað
af þeim samningi lengur en sina eigin
æfi og er nóg að gera ráð fyrir 50ára
æfistarfi. Hun áleit þvi, að þessi frestur gæti ekki staðið fyrir neinum samningum i þessu efni.
Þórður Guðmundsson: Þó mér finnist að ákvæðin i frumv. séu nokkuð
74*
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þröng, er eg samt með þvi. Það er
sýnHega nývaknaður ábugi hjá útlendin'gum til að ná i jarðir hér á landi,
og kemur það i ljós, að eftirspurnin
verður mest eftir beztu jörðunum, höfuðbólunum, en það álit eg mjög skaðlegt fyrir hérlenda bændur að missa i
höndur útlendinga beztu jarðirnar. Lika
er farið að brydda á þvi, að útlendir
menn séu farnir að girnast ýms jarðarhlunnindi, svo sem veiðiár og fossa.
Við þessu álit eg þörf að reisa skorður
að einhverju leyti. Verð eg þvi eindregið með frumv. þessu og greiði þvi
atkv.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr.
með 15 : 2 atkv.
Önnur umr., (C. 302); 11. ágúst.
framsögumaðnr (Ólafur Briem): Aðalmótbáran gegn frumv. við 1. umrvar sú, að ákvæðið i 3. gr. væri ekki
heppilegt; það var sagt, að þar sem
sú gr. fer fram á, að ekki megi leigja
utanrikismönnum neinar jarðir eða jarðarafnot ura lengri tima en 50 ár, þá
væri sá timi ofstuttur, ef stofnuð væri
fyrirtæki, sem hefði mikinn kostnað f för
með sér. Landbúnaðarnefndin hafði einmitt athugað þetta, en hún áleit að þetta
væri nógu langur timi. Auk þess er
gert ráð fyrir því i 1. gr. frumv. aij
menn geti fengið undanþágu frá þessu
með sérstökum lögum. En nefndin athugaði, hvort ekki væri rétt að setja
fleiri takmarkanir, en hún vildi þó ekki
leggja neinar óþarfar tálmanir í veg
fyrir þá útlendinga, sem vildu stofna
hér nytsöm fyrirtæki eða gera landinu
eitthvað til gagns. Að eins vildi hún
hafa það hugfast, að arðurinn gengi
ekki. út úr landinu, heldur lenti hjá
landsmönnum sjálfum, og þeir yrðu
ekki sviptir þeím framtíðarvonum, sem
bundar eru við óþektar eða ónotaðar
auðsuppsprettur landsins.
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Valtýr Guðmundsson: Það er að eins
litilfjörleg upplýsing, er eg vildi fá.
Mér er ekki full-ljóst, hvort með þessu
frumv. er bannað t. a. m. að kaupa
einn foss, því þó að f frurav. sé tekið
fram, að útlendingum ruegi ekki selja
jarðeignir hér á landi, en þar á móti
talað um að hvorki megi leigja þeim
né selja jarðir og jarðarítök, þá er þar
ekki talað um að ekki megi selja fossa.
Þetta er að eins ein athugasemd, sem
eg vildi fá upplýsing um. Og i annan
stað vildi eg skjóta þvi til h. nefndar,
hvort hún vill ekki fella burt orðið:
»til«, mér finst óviðkunnanlegt að komast svona að orði, og kann betur við
að »greiða einhverjum« heldur en að
»greiða til einhvers*.
Framsögumaður (Ólafur Briem): Viðvikjandi þvi, sem h. þm. Vestm. (V. G.)
tók frara, þá -efast eg ekki um, að þvi
er snertir bendingu hans, um að fella
úr orðið: »til« i 2. gr. frumv., að nefndin vilji taka hana til greina. En að
þvi er kemur tíl hins annars atriðis,
þá álit eg, að þar sem talað er um jarðeignir, þá sé það svo yfirgripsmikið orð,
að þar í felist alt, sem fast er við jörðina, og þá að sjálfsögðu, að fossar i
ám verði að teljast þar með.
Þar sem frumv. bannar útlendingum
að eiga jarðeignir, þá hlýtur þeim einnig að vera óheimilt að eiga ítök í annara manna landi; slik itök má leigja
þeim en ekki selja.
Valtýr Guðmundsson:
Það vakir
þannig fyrir mér, að það væri heppjlegra að orða þetta dálítið skýrara.
Þess vegna vil eg skjóta þvi til háttv.
nefndar hvort hún vill ekki laga þetta
til 3. umræðu. Mér finst það ekki alveg víst, hvort fossa má telja undir
jarðeign; eg segi ekki að það geti ekki
verið rétt, en mér finst það ekki svo
ótvirætt, að eg vildi heldur að það yrði
orðað skýrara.
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ATKV.GR.: 1. gr. sþ. með 15 atkv.
2. gr. samþ. með 15 atkv.
3. —
—
— 16 —
4. —
—
_ 15 —
Fyrirsögnin samþ. án atkv.greiðslu.
Málinu vísað til 3. umr. með 14

atkv.
Þriðja umr., (C. 302, 386); 14.
ágúst.
Framaögumaður (Ólafur Briem): Eg
skal að eins geta þess, að nefndin hefir leyft sér að koraa með tvær breyt.till. út af athugasemd h. þm. Vestm.
(V. G.) við 2. umr. máisins. Fyrri
breyt.till. er við 1. gr. frumv., og fer
fram á að aftan við orðið »jarðeign«,
sé bætt: »eða jarðaritök«. Meiningin
með þessari tiilögu er ekki önnur en
sú, að fá yfirgripsmeira ákvæði, er geti
náð eigi að eins til heillar jarðar eða
jarðarhluta, heldur og ftaka, er jörðu
fylgja, svo sera veiði, fossa o. s. frv.
Síðari breyt.till. er að eins orðabreyting og því ekkert sérstakt um hana
að segja.
Landshöfðingi: Eg var ekki viðstaddur hér þegar þetta mál var til 2. umr.,
en við 1. umr. þess heyrði eg, að h.
2. þm. Eyf. (J. J.) mælti á méti því og
var eg alveg samþykkur mótmælum
hanB. Þar að auki finst mér ýmislegt
i frumv., sem er ekki sem bezt orðað,
og það ekki girða fyrir það, sem þvf
er ætlað að girða fyrir. Eg álft t. d.
ekki rétt, að banna að selja jarðeignir
en ekki banna að selja jarðarafnot eða
ftök f jörðum; og svo sé eg ekki betur
en að hægt sé að fara í kringum þetta
ákvæði; ef kaupanda er ant um að
halda jörðinni, þá þarf hann ekki annað en borga sektir þær, sem nefndar
eru í 4. gr., þvi þá sé eg ekki að hægt
sé að taka jörðina af honum eða selja
hana. En i 2. gr. er ákveðið, að ef
maður eignast jörð að gjöf eða erfðum,
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eða jarðeigandi flytjist erlendis, verði
hann að seija fasteignina innan fimm
ára, en ella skuli selja hana á uppboð’, og þvf finst mér að 1 frv. hefði
átt að standa eitthvað i þá átt, að ef
utanrfkismaður keypti jarðeign, þá
skyldi hún seljast á uppboði eða falla
til landssjóðs, því það er auðvitað, að
ef rfkir utanrfkismenn vilja eignast
jarðeignir, muni þeir ekki horfa f að
borga sektir þær, sem nefndar eru f 4.
gr., og þá sé eg ekki, að þeir sé neyddir til að láta jarðeignina af hendi.
framsögumaðtvr (ólafttr Briem): Viðvikjandi aths. hæstv. landsh. þar sem
hann talaði um, að orðið jarðeign i 3.
gr. væri ekki fullnægjandi, vil eg geta
þess, að nefndin áleit, að orðið gætiátt
ekki að eins við jörðina sjálfa heldur
og jarðarftök.
(Landshöfðingi:
Það
hefir þó þótt nauðsynlegt að bæta því
inn siðar). Það getur verið að það sé
betra til frekari skýringar að bæta við
orðinu »jarðaritök« og mætti gera það
i Ed.
Hitt atriðið, sem hæstv. landsh. tók
fram viðvfkjandi þvi, að utanrfkismaður, sem ólöglega kaupir jarðeign hér á
landi, geti haldið henni með því að
borga sekt samkvæmt 4. gr. frv., hefir
einnig verið athugað f nefndinni. Hefir hún haft fyrir sér álit milliþinganefndar, sem fyrir nokkurum árum var
skipuð til að semja ný landbúnaðarlög,
og lagði minni hluti nefndarinnar, Jón
Pétursson háyfirdómari, þar til, að væri
jörð seld útlendingi ólöglega, skyldi hún
seld á uppboði og andvirðið renna í
landssjóð, en flutnm. þessa frumv. kom
saman um, að fara ekki svo langt,
heldur að eins að beitt væri sektum,
og að jörðin væri í eign kaupanda þar
til eigendaskipti verða, svo eignin yrði
í útlendings höndum að eins ákveðið
tiraabil. Það getur reyndar yerið, «Ö
þessari tilætlun flutnm. yrði ekki náð,
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þegar hlutafélag yrði Kaupandi, þar
sem aldrei yrði hægt að segja, að eigandaskifti yrðu, meðan félagið héldi
jarðeigninni. Af því þessi aths. hæstv.
landsh. kom hér svo seint fram, er ekki
hægt fyrir nefndina að koma með
breyt.till. i þessa átt, en sarat sem áður þurfa þessir aguúar ekki að vera
þvi til fyrirstöðu, að frv. verði samþ.
nú hér í deildinni, með því auðvelt er
að laga þá, þegar málið kemur fyrir Ed.
ATKV.GR: Breyt.till. á þgskj. 386
við 1. gr. frumv. samþ. með 19 sambli atkv.
Breyt.till. á þgskj. 386 við 2. gr. frv.
samþ. án atkv.gr.
Frumv., þannig breytt, samþ. með 19
samhlj. atkv. og sent til Ed.
E i n u m r. (C. 560); 24. ágúst.
Framsögumaður (Olafur Briem): Breytingar þær, sem háttv. efri deild hefir
gjört við frumv. þetta, eru óverulegar.
Við fyrirsögnina og 1. gr. frumv. eru
að eins orðabreytingar.
Þar á móti
eru 2 efnisbreytingar við 3. grein, en
þæ'r eru að eins til skýringar. Á eftir
ákvæðinu um að ekki megi seljajarðir
utanrikismönnum, er bætt inn í »nema
eftir sérstökum lögum<, sem er í fullu
samræmi við 1. gr. Og þar sem talað
er um jarðaritök, er sömuleiðis bætt
víð til skýringarauka »svo sem ár, vötn
eða fossa<.
Eg efa þvi ekki, að hin háttv. deild
samþykki frumv. eins og það er.
ATKV.GR.: Frumv. samþykt með
öllum atkvæðum, og verður afgreitt
sem lög frá alþingi.

Fjðlgun og viðhald þjóðvega.
FRUMVARP til laga um fjölgun og við-
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hald þjóðvega (um fjölgun þjóðvega
o. fl.) (C. 277), 1. umr.; 9. ágúst.
Framsögumaður (Guðjón Guðlaugsson):
Þetta er ekki langt frumv. og ímynda
eg mér, að hinir háttv. þingdeildarm.
skilji tilgang þess; hann er sá, að bæta
einum litlum vegarkafla inn í tölu þjóðveganna hér á landi.
Svo sem kunnugt er, eru þjóðvegir
samkvæmt vegalögunum: frá Reykjavik
til ísafjarðar, frá Reykjavík til Akureyrar, frá Akureyri * til Seyðisfjarðar,
frá Reykjavik til Prestsbakka og frá
Prestsbakka til Eskifjarðar; en frá Akureyri til ísafjarðar er enginn þjóðvegur, og vantar þvi þjóðveg milli Norðurog Vesturlands inn i kerfið. En það er
hlutverk þjóðveganna að tengja saman
hina ý rasu landshluta og setja þá í samband við höfuðstað landsins
En nú vill svo vel til, að vegir falla
saraan mestan hluta leiðarinnar, af þvi
að þjóðvegurinn milli Reykjavikur og
Akureyrar fellur saman við þennan
veg að Hrútafjarðarbotni, og eins fellur
vegurinn frá Reykjavik til Isafiarðar
saman við þennan sama veg frá Gilsfjarðarbotni til Isafjarðardjúps, svo hér
er að eins að ræða um sem nýjan þjóðveg yfir þennan kafla milli þjóðveganna,
sem er að likindum 5—6 mílur.
Þetta sér hver, sem setur sig inn í
grundvallarstefnu veganna, að er rétt
athugað.
Hreppavegir eru þeir vegir, sem
einkum og sérstaklega eru fyrir hvern
einstakan hrepp; sýsluvegir eru þeir
vegir, sem sérstaklega eru fyrir hverja
einstaka sýslu, en þjóðvegirnir eiga að
vera sambandsliðir milli landshlutanna;
landsvegir, sem landssjóður á að kosta
að öllu leyti, eins og sýsluvegasjóðir
sýsluvegi og hreppavegasjóðir hreppavegi.
Aðal-póstsambandið milli hinna ýmsu
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landshluta á að falla saman við þjóðvegina, og svo er því háttað um þennan vegarkafla, að pósturinn, sem gengur frá Bæ i Króksfirði að Stað i Hrútafirði, fer þessa leið, og hann flytur öll
bréf og rit milli Austurlands og Norðurlands á aðra hliðina og Vestfjarða á
hina, og er því sá eini sambandsliður
milli þessara þriggja landsfjórðunga og
aðal-kaupstaða, og því er vegur sá, er
hann fer um, alveg sjálfsagður þjóðvegur, enda viðurkennir aðal-forkóifur
vegalaganna (háttv. sessunautur minn)
að hér sé gat i vegalögin fyrir eintóma
vangá en ekkert annað.
Þvi skal heldur ekki leyna, að þetta
mál snertir sérstaklega mitt kjördæmi,
Strandasýslu, og um þá sýslu liggur
enginn þjóðvegur, að eins hreppa- og
sýsluvegir. En kæmist það á, sem frv.
fer fram á, mundi þjóðvegur liggja um
hálfan annan hrepp sýslunnar af sjö
og munar það nokkuð fyrir sýsluvegasjóðinn, sem er mjög fátækur, að sleppa
við þann vegarspottann. —
Ekki þarf að finna þessu frumv. það
til toráttu, að það fari fram á stór fjárframlög, því hvorki er vegurinn langur
nó mjög erfiður til endurbóta, og lökustu kaflar vegarins voru bættir stórum á siðastliðnu ári, sumpart með fé
þvi, sem síðasta þing veitti sýslunni,
sumpart frá sýslunni sjálfri og loks fé
frá hlutaðeigandi hreppum. —
Af styrknum úr landssjóði gengu um
3000 krón. í þennan vegarkafia; af láni,
er sýslan tók upp á sýslusjóðinn, — ekki
sýsluvegasjóði — um 1500 krónur, og
500’kr., sem Bæjarhreppur tók til láns
upp á hreppssjóð sinn, alls um 5000 kr.,
auk alls hreppavegagjalds Bæjarhrepps
og nokkuru af sýsluvegagjaldi sýslunnar. — Eg álít það meðmæli, að héraðið
hefir lagt svo mikið til frá sjálfu sér.
Eg tel heppilegt, að hlutaðeigandi héruð og sýslufélög taki að sér viðhald á
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slikum vegum að einhverju leyti, eins
og hæstv. landsh. leiddi orð að hér í
deildinni við umræðu annars máls af
þessu tagi, og því leyfði eg mér að
stinga upp á ákvæði þvi, sem er i 2.
gr. fruravarpsin8.
Það mætti ef til vill segja, að þetta
frumvarp legði of mikið vald i hendur
landsstjórnarinnar, en eg treysti svo vel
hæstv. lan'dsh., að því valdi verði ekki
misbeitt, og auk þess hefir þá þingið
hönd i bagga með, ef að á þyrfti að
halda.
Vona eg svo, að hin háttv. þiugdeild
leyfi málinu að ganga til 2. umr.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 14 atkv.
Önnur umr. (C. 277); 11. ágúst.
ATKV.GR.: 1. gr. frumv. var samþ.
með 14 atkv.
2. gr. frumv. var samþykt með 15
atkv.
Fyrirsögnin var samþykt án atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 14 samhljóða atkv.
Þriðja umr. (C. 277, 393); 14.
ágúst.
Þórður Guðmundsson: Eg hefi leyft
mér ásamt fleiri háttv. þingm. að koma
með breyt.till. viðvikjandi frumv. þessu,
þar sem eg álít það mjög óheppilegt,
að hafa ekki eitthvert vist ákvæði um,
hvað sýsluvegasjóðunum sé gjört að
skyldu að leggja fram til viðbalds
þjóðvegum þeim, sem hér eftir verða
lagðir. Eg tek það fram, að þeir sýslusjóðir, sem verða að kosta þjóövegi þá,
sem hér eftir verða lagðir, liða dálitið
misrétti við þá sýslusjóði, þar sem áður er búið að léggja þjóðvegina.
Eg skal annars ekki fara langt út 1
það atriði nú, því að eg gjöri ráð fyrir,
að háttv. fiutningsmaður málsins muni
gjöra grein fyrir hugmynd sinni um það.
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En mér sýnist það æskilegt, að landsatjórnin hafi eitthvað fast-ákveðið, að
haida sér við. Annars gæti eg hugsað
mér, að hún kynni að gjöra sýsluvegasjóðnum i einu tilfellinu að leggja til
i/s af viðhaldskostnaðinum, i öðru tilfeilinu 2/s og i þriðja tilfellinu allan
viðhaldskostnaðinn.
Fyrirsögn frumv. sýnist mér ekki
beppileg, en út i það ætla é& ekki að
fara.
Eg vona, að breyt.till. mín sé svo
iöguð, að háttv. deild sjái, að nauðsynlegt sé að ákveðið sé hvað sýslusjóður
eigi að leggja til af viðhaldskostnaðinum og hvað landssjóður.
Eg vona að breytingartill. mín verði
samþykt eins og hún liggur fyrir á
þingskjalinu.
Jón Þórarinsson: Eg álit ómögulegt
að samþykkja þessa breyt.till. eins og
hún er, nema þvi að eins að álitið sé,
að heimild sé til að fella burtu part
úr línu úr frumv. Eins og hún er nú,
er ómögulegt að skeyta hana saman
við frumv.
Vil eg skjóta þvi til h. flutningsm.
hvort þeir álfti ekki nauðsynlegt að
laga breytingartill.
Horseti kvað hægt mundi að taka athugasemd háttv. þingm. G -K. (J. Þór.)
til greina, er frumv. yrði prentað upp
aftur.
ATKV.GR.: Breyt.till. samþykt með
11 samhlj. atkv.
Frumv., með áorðinni breyting, samþykt með 11 samhlj. atkv.
Verður afgreitt til forseta efri deildar.
E i n u m r. (C. 522); 24. ágúst.
Framsögumaður (Guðjon Guðlaugssori):
Þetta litla frumvarp hefir fengið mjög
góðar undirtektir bæði hér í deild og
sömuleiðis 1 háttv. efri deild; þar var
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fyrri grein þess samþykt í einu hljóði,
og sýnir það, að háttv. efri deild hefir
talið hana bygða á sanngirni og réttum
grundvelli.
Háttv. efri deild hefir gjört ofurlitla
breytíng á 2. gr., sem eg veit ekki,
hvort allir hafa athugað.
Nú er nefnilega ekki farið fram á,
að héruðin kosti viðhald á öðrum vegum af þeim, sem fyrir landsfé eru
lagðir, en þjóðvegum.
Þegar frumv. fór héðan úr deildinni
var það þannig úr garði gjört, að landstjórnin gat lagt á hin einstöku héruð,
að kosta viðhald alira vega, sem á
landssjóðs kostnað eru lagðir, en háttv.
efri deild hefir nú breytt því þannig.
Eg heyrði á sumum háttv. þingdeildarmönnum, að þeim þótti með þessu
nokkuð þung byrði lögð á héruðin, og
má sjálfsagt telja, að þeir hinir sömu
taki fegins hendi þessari breytingu,
sem frumv. hefir tekið, bæði því, að
héruðin þurfi eigi að kosta viðhald
annara vega en þjóðvega og sömuleiðis
hitt, að þau þurfi ekki að taka þátt i
nema hálfum viðhaldskostnaðinum.
Reyndar álít eg það ekki alls kostar
rétt, að láta viðhalds-skylduna ná til
þjóðveganua einna, því að sumstaðar
eru akbrautir einmitt héraðsvegir en
ekki Jandsvegir, sem spursmál er um
hvort landssjóður á að kosta nema að
litlum hluta.
Þá befir háttv. Ed. breytt síðasta
orði frv.; þegar það fór héðan úr deild
þá var svo til ætlast, að viðhaldskostnaðurinn værí greiddur úr sýsluvegasjóði, en nú stendur i frumv. að hánn
skuli greiða úr sýslusjóði.
Háttv. Ed.
komst að þeirri niðurstöðu, að sýsiuvegasjóðirnir væru svo fátækir, að ekki
væri fært að leggja á þá þessi nýju
gjöld, og húu taldi það rétt, að þau
væru heldur látin hvíla á sýslusjóðun-
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um, sem bæði væru miklu efnaðri, og
miklu auðveldara að auka tekjur þeirra,
hún gerði ráð fyrir, að ef einhverju
sýslufélagi væri ant um að fá veg lagðan einhversstaðar i sýslunni, þá mundu
sýslubúar ekki teija eftir sér að leggja
á sig nokkuru hærra sýslusjóðsgjald; eg
álit að þessi breyting sé til bóta, og
að hún spilli ekki frv.
Eg varð fyrstur til að flytja frv. þetta
inn á þing, og það gleður mig, að báðar deildir þingsins hafa tekið þannig i
málið, að nú hefi eg ekki lengur ástæðu
til að líta svo á, að þingið vilji hafa
Strandasýslu fyrir olnbogabarn að því
er til vegr lagningar kemur, eius og
mér hefir virzt bregða fyrir að undanförnu, ekki sizt i læknaskipunarmálinu,
en eg verð að álita, að afdrif þess
máls hafi verið sprottin af ókunnugleik
og misskilningi, því að eg þykist þess
fullviss, að í sjálfu sér vilji þingið láta
þá sýslu njóta jafnréttis við hverja aðra
sýslu landsins.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: Mér fanst
háttv. þm. Strand. (Guðj. G.) skilja frv.
svo, að flutningabrautir væru undanskildar þvi, að héraðsbúar ættu að
kosta viðbald þeirra, en i 2. gr. frv.
stendur orðið »vegir< en ekki >þjóðvegir«, svo að eg verð að skilja svo,
sem ákvæðið um viðhaldsskylduna nái
til allra vega.
Guðjón Guðlaugsson: Það er rétt athugað hjá háttv. þm. A.-Sk. (J. J.) að
það hefði þurft að breyta i frumv. orðinu »vegir» í »þjóðvegir«, eins og er í
fyrirsögn frumvarpsins. En eins og nú
er, þá er fyrirsögnin ekki í fullu sararæmi við frumvarpið sjálft; þó á þetta
ekki að geta orðið frumvarpinu til falls
að minni hyggju. Það mun fara svo,
að líti stjórnin á frumvarpið sjálft, þá
skilji hún svo, sem viðhaldsskyldan nái
jafnt til allra vega, eins og til var ætlAlþ.tíð. B 1889.
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ast hér í deild, en þegar hún litur á
fyrirsögnina, þá verður hún að lita svo
á, að hún nái að eins til þjóðveganna,
eins og til var ætlast í háttv. Ed. Afleiðingin verður ekki önnur en sú, að
frumvarpið verður ekki eins Ijóst eða
vel úr garði gert, sem æskilegt hefði
verið, en af þvi getur ekkert stórtjón
leitt, á hvorn veginn af þessum tveimur sem það kann að verða skilið, og eg
ætla, að þinginu sé það ekki heldur
mjög mikið kappsmál, á hvorn veginn
stjórnin vill taka það.
Þórður Guðmundsson: Eg verð að álita, að frumv. þetta hafi ekki tekið
svo heppilegri breytingu sem skyldi í
háttv. Ed., fyrst og fremst í því atriði,
sem háttv. þm. A.-Sk. (J. J.) tók fram,
og svo lika i niðurlagsatriðinu 1 2. gr.
Eg tel það bæði óheppilegt og ekki i
fullu samræmi við tilgang frumv., að
viðhaldskostnaðurinn skuli vera lagður
á sýslusjóð; aftur á móti væri það
i fullu samræmi, að hann hvildi á sýsluvegasjóði. Vér vitum það allir, að
sýslusjóöirnir eru .að nokkuru leyti
annars eðlis en að kosta viðhald á
vegum, enda hafa þeir margbreyttum
og miklum gjöldum að svara, það er
því miklu réttara, eins og það lika er
eðlilegast, að láta sýsluvegasjóðina
bera kostnaðinn af viðhaldi vega þess-.
ara. Eg tek það upp aftur, að eg álít
að frumv. hafi ekki tekið neinum bótum i h. Ed., en af því að eg álit það
mjög þarflegt fyrir gott viðhald þjóðveganna, og af þvi að eg álít, að það
sé rétt, að fleira en landssjóður einn
annist viðhald þetta og kosti, þá mun
eg þó greiða atkvæði með málinu.
Halldór Daniélsson: Eg álit það til
stórra bóta, að viðhaldskostnaðurinn
hefir verið færður frá sýsluvegasjóðunum og yfir á sýslusjóðina. Það er
hægra að auka gjöldin til sýslusjóð75 (18. okt).
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anna en sýsluvegasjóðanna, en að öðru
leyti verður kostnaðurinn jafnmikill,
sem á sýslubúa legst, úr hvorura sjóðnum sem gjaldið er tekið. Eg verð að
telja það alveg rétta grundvallarreglu,
að þeir, sem vilja fá veg um héiað
sitt, eigi raeiru til að kosta en aðrir.
Eg verð að játa það, að fyrirsögn frv.
er ekki í sem beztu samræmi við efni
ftv. sjálís, en þó sýnist mér ekki vera
svo mikil vansmíöi á þessu, að eg mun
greiða atkvæði með málinu.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.: Eg stend
að eins upp til að spyrja hinn hæstv.
landsh. að þvi, hvernig stjórnin muni
skilja fyrirmæli frumv. þessa, ef það
verður að lögum og hún þart að fara
að beita þeim.
Landshöfðingr. Mér flnst enginn vafi
á þvi, að eftir því sem frv. er orðað,
þá nái ákvæði þess til allra vega; mér
fínst annars ekkert vera að óttast, þótt
svo sé, því að á meðan ástandið er eins
og þad er nú, þá mun þetta litið
verða notað. Fyrirmæli frumvarps
þessa munu ekki heldur geta bakað
neinum mikinn kostnað, þó þau verði
notuð, 8Ízt fyrst um sinn. Hálfur viðhaldskostnaður vegar getur ekki orðið þungbær, ef vegirnir eru vel lagðir
frá upphafi. Eg vil heldur leggja það
til, að írumv. sé samþ. eins og það er,
en að það sé felt, þvi að þótt betur
hefði farið á þvl, að samræmi væri
komið i fyrirsögn frumv. og 2. gr., þá
er ekki timi til þeirra breytinga, sem
til þess þarf, héðan af.
Björn Sigfússow.
Það er mjög óheppilegt að ekki skuli vera timi til
að breyta frumv., þvi það era vandræði að samþykkja það með þeim
breytingum, sem það hefir tekið í háttv.
Ed. Það er ekki hægt að neita þvi,
að það er full mótsögn i fyrirsögn frv.
og 2. gr., og það er alt annað en
skemtilegt að láta slikt frá sér fara.
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Eg get ekki heldur betur séð, en að
full ósamkvæmni komi fram i frumv.,
1
þar sem að eftir því á viðhaldskostnaðurinn á vegum að koma niður á þeim,
sem hér eftir fá þá, en ekki á hinum,
sem þegar hafá fengið vegi hjá sér.
Nú er sumstaðar búið að leggja mikla
vegi, og því jafnvel lokið sumstaðar,
og þau héruðin, sem fyrir því láni
hafa orðið, eiga svo að sleppa við allan viðhaldskostnað veganna, en hin
héruðin, sem látin hafa verið sitja á
hakanum með vegagjörð, þau eiga að
að kosta vegi sina, ef þau fá þá einhvern tíma lagða.
Eg held að það geti annars ekki verið mikið i húfi, þótt mál þetta verði
látið biða næsta þings, því að varla
mun svo mikið unnið að vegagjörðum
á næsta fjárhagstímabili.
Eins og málinu er nú komið, sé eg
mér varla annaðfærten að greiðaatkv.
móti því, þótt eg geri það nauðugur.
Guðjón Guðlaugssow. Það gleður mig
að heyra undirtektir hæstv. landsh.
undir málið, og að hann ætlar, að ósamkvæmnin milli fyrirsagnar frv. og
2. gr. muni ekki verða málinu til falls
bjá stjórninni, og sömuleiðis það, að
hann ætlar, að ákvæði frumv. leggi
ekki hinum einstöku héruðum tilfinnanlega þungar byrðar á herðar.
Eg skildi ekki vel i aths. h. 2. þm.
Húnv. (B. S), því aö hann hafði ekki
annaö út á frv. að setja en það, sem
einmitt stóð í þvi, þegar það fór héðan
úr deildinni. Þar sem hæstv. lh. skilur svo, að ákvæði frv. eigi bæði við
þjóðvegi og akbrautir, þá er það alveg hið sama og ætlast var til í þessari deild, þegar málið lá hér fyrir, og
þá hafði háttv. þingm. (B. S.) ekkert
út á það að setja.
H. þm. (B. S.) er enn ftemur óánægður með það, að ákvæði frumv, skuli
að eins ná til vega þeirra, sem hér
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eftír verða lagðir. Eg skil ekki beldur i þvf, hvernig háttv. þm. (B. S.) vill
fara að fella frv. nú fyrir þá sök, hann
hefði átt að láta þá ósk sina fyr í
ljósi.
Eg, sem samdi frv., gat ekki hugsað
mér að það væri ástæða til að gjöra
þessu ftv. hærra undir höfði en öllum
öðrum firv., með þvi að láta það verka
firam fyrir sig, það mundi og hafa lagt
of þunga byrði á þau héruð, sem þegar hafa fengið stórkostlega vegi, án
þess að þau byggjust við, að verða að
taka þessa kvöð upp á sig með þeim.
Eg held að það sé engan veginn næg ástæða til að fella málið nú, að máske
liggur ekki svo mjög á, þótt það verði
ekki útkljáð fyr en á næsta þingi, nú
er búið að verja töluverðum tíma til
þess og ihuga það all-vandlega, og eg
get sannarlega gjört ráð fyrir, að nóg
verði að gjöra á næsta þingi, þótt þetta
mál gangi undan.
Valtýr Guðmundsson: Eg skal ekki
vera langorður. Eg er samþykkur aðalatriðinu i 2. gr., en eg verð að taka
undir með h. þm. Húnv. (B. S.) að það
er óbilgjarnt að þau héruð sleppi bezt,
sem mest er gert fyrir, og þó eg hafi
ekki athugað þetta fyr, þá verður að
virða þaö til vorkunnar, þar sem menn
verða að þræla eins mikið eins og nú
á sér stað hér á þinginu. Og þó eg sé
málínu hlyntur, greiði eg atkv. móti
þvi nú, af því eg állt þetta ekki rétt,
eins og eg tók fram, og vona eg að
það geti komizt tram betur úr garði
gert á næsta þingi.
ATKVGR.: Málið samþykt með 12
atkv. og verður afgreitt sem lög frd alþingi
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Brot & veiðirétti i ám og
vðtnum.
FRUMVARP til laga um brot á veiðirétti í ám og vötnum (C. 481); 1. umr.,
19. ágúst.
ATKVGR.: Málinu visað til 2. umi.
með 14 atkv.
Önnur umr. (C. 481), 21. ágúst.
ATKVGR.: 1. gr. sþ. með 14. sam
bijóða atkv.
2. gr. sþ. með 15 shlj. atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 16 samhljóða atkv.
Þriðja umr. (C. 481), 23. ágúst.
Klemens Jónsson: Þegar þetta litla
mál var hér til 2. umr., þá hafði eg
hugsað mér að minnast á það með
nokkurum orðum.
En af þvi að það
stóð svo óheppilega á, að það þá kom
rétt á eftir máli, sem i sjálfú sér er
mjög lítil8vert, en hefir þó verið rætt
með svo miklu kappi að eins dæmi eru,
og umræður um það urðu mjög langar, vildi eg ekki lengja umræðurnar i
það sinn.
En nú vill svo vel til, að það er sett
fyrir framan þetta stóra mál, og vileg
þvi nota tækifærið til að fara um það
nokkurum orðum, enda er ekki seinna
vænna, þvi málið er hér til siðustu umræðu, og engin breyt.till. er komin
fram.
Um aðalefni þessa stutta frumv. hefi
eg ekkert að athuga, en þar sem það
er tekið tram, að mál, sem risa út af
brotum gegn lögum þessum, skuli rekin sem >einkalögreglumál<, þá verð eg
að gjöra nokkurar athugasemdir. Mér
vitanlega eru engin ákvæði til i islenzkum lögum um meðferð mála þessara,
nema tilskipun 8. marz 1799, semsnertir öll lögreglumál, «g þá lika einkalög76*

1191

Brot & veiðir&ti i im og vötnum.

reglumál, en þessi tilskipun leggur einungis dómurum á herðar að prófa málið og upplýsa það sem bezt, en um
aðra formlega meðferð málanna eru
alls engin ákvæði til, þvi dönsku lögin
20. iúni 1850 hafa hér aldrei veriðJögleidd. Já, eg vil enda ganga svo langt,
að halda því fram, að löggjöf vor
gangi út frá þvi, að hér á landi eigi
alls ekki að fara með nein mál sem
prívat lögreglumál, og eg byggi þetta
á þvi, sem stendur i innganginum á tilskipun 15. ágúst 1832. Þar segir svo,
að þann réttargangsmáta, sem þar er
innleiddur, skuli viðhafa «svo vel i eiginlegum borgaralegum lögum . . . sem
og einnig i pólitisökum af viðlikri art,
og yfir höfuð í öllum þeim réttargangsmálum, sera ekki höfðast vegna réttvfsinnar eða hins opinbera pólitísc. í
þessu finst mér skýrt liggja, að enginn
annar réttargangsmáti eigi að eiga sér
stað i einkamálura en sá, sem tilskipunin lögleiðir. Landsyfirrétturinn hefir
lika hvað eftir annað með tilvisun til
tilsk. 15. ág. 1832 visað frá málura, sem
höfðuð hafa verið i héraði sem einkalögreglumál, fyrir munnleg meiðyrði,
samkvæmt tilskipun 20. okt. 1879, því
slík mál voru lengi fram eftir rekin á
þann veg, af því að dómarinn hafði
lært dönsk lög. Eg verð þess vegna
að álita, að i rauninni sé eigi heimilt
að reka nein mál hér á landi eftir reglunni um einkalögreglumál, og þó svo
væri, þá vantar algerlega allar reglur
um meðferð þeirra. Nú eru nokkur lög
sem segja, að þessa málameðferð skuli
viðhafa. Helztu ákvæöi um þetta eru
í opnu cancellibréfi 28. maí 1825, um
barnsfaðernismál; en auk þess sem þetta
bréf er ekki gildandi lagaboð, má álita
, það upphafið með tilskipun 15. ágúst
1832, og það sýnir bezt, hvað það hefir
verið rikt i huga manna, að engin önnur sérstök málameðferð væri til, að íyrst
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árið 1866 koma út lög, sem fyrirskipa
slika raálameðferð, sem sé hjúalögin.
Siðan hafa komið út tvenn lög, sem
fyrirskipa þessa málameðferð, farmannalögin i vissum tilfellura, og lögin um
iðnaðarnám. Þvi verður þó eigi neitað,
að i hinni yngri löggjöf er gert ráð
fyrir slikri málameðferð, en þá vantar
algerlega reglurnar fyrir henni. Auðvitað hafa dómarar altaf beitt hinum
dönsku lögum, en nú stendur svo á,að
með lögum frá 11. apríl 1890 er gerð
töluverð breyting á meðferð þessara
mála i Danmörku, einkum hvað stefnufrestinn snertir. Þar af leiðir að sjálfsögðu, að eldri sýslumenn beita gömlu
lögunum, sem þeir þekkja; gefa þvi t.
a. m. út stefnu með kveldfresti; en yngri
dómarar, sem ekki þekkjagömlu lögin,
fylgja nýju lögunum, og gefa því út
stefnu með minst 3 daga fyrirvara.
Þetta finst mér óþolandi, bæði að fyrirskipa málsmeðferð, sem engar reglur
eru til um, og svo að dómarinn í þessu
héraði skuli fylgja annari reglu en dómarinn i næsta héraði. Eg hefi nú i
sjálfu sér ekkert á móti þvi, að þessi
málsmeðferð sé innleidd, en þá finst
mér stjórnin vera skyld til þess að koma
fram með lagafrumvarp um reglur fyrir meðferðinni, og eg get ekki látið
þetta frumv. verða í lögum frá alþingi,
án þess að skora á landsstjórnina að
koma fram með lagafrumv. um þetta
efni á næsta þingi; og eg get eigi álitið annað, en að stjó'rninni verði það
ljúft, enda getur það eigi verið sérlega
erfitt fyrir hana. En um leið vil eg
skjóta þvi til stjórnarinnar, hvort hún
finni eigi ástæðu til að taka alla »process« löggjöfina til ítarlegrar athugunar, því það er engin vanþörf á þvi.
ATKVGR.: Frv. sþ. með 15 shlj. atkv.
og verðurafgr. til ldsh. sem lögfrá alþingi.
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Ankning seðlaútgófu landsbankans.
FRUMVARP til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept.
1885 (C. 155); 1. umr., 24. júlf.
Klemens Jónsson lagdi til að frumv.
yrði visað til sömu nefndar og málið
næst á undan.
ATKVGR.: Málinu visað til bankanefndarinnar með 13 shlj. atkv.
1. umr. frestad.
Framh. 1. umr. (C. 155), 10. ágúst.
Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson):
Það er samhljóða álit meiri hluta
nefndarinnar, að það sem frumv. þetta
fer íram á, sé nauðsynlegt og öldungis
hættulaust. Að eins einn h. nefndarmaður hefir komið fram með ágreiningsatriði, og mun það vera sprottið af óþarfri hræðslu um, að hér sé minni
peningaþörf en er. í nefndaráliti sínu
segir h. nefndarmaður: »Meðan seðlaupphæðin er jafnlitil og hún er nú, álit eg að engin hætta geti stafað af þvi,
að seðlarnir eruekki innleysanlegir« o.
s. frv.
En á öðrum stað álftur hann
fjarska hættu (Valtýr Guðmundsson:
Ekki fjarska) að gefa út seðla upp á
250,000 kr. i viöbót.
Eg skil ekki, i
hverju þessi mikla hætta liggur, fyrst
það er hættulaust að hafa 500,000 kr.,
þá mun hættan ekki stór, þótt seðlarnir verði 750,000. Eg skil ekki, að hann
hafi svo nákvæma vog, að hann sjái,
að 500,000 kr. sé einmitt það, sem sé
mátulegt. Ekki sé neitt hætt við því,
að peningaþörfin í landinu sé ekki miklu
meiri en þessu nemur, og ekki er bætt
við, að þessi 250,000 kr. viðbót veki óálit hjá útlendum þjóðum; þar eru menn
varla svo kunnugir, að þeir viti, hvort
peningaþörfin hér nemur 500,000 eða
750,000 kr. Útlendum mönnum þykir
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ekki 750 þús. kr. stór upphæð, þeir
mundu miklu fremur furða sig á þvi,
að landsmenn á nokkurn hátt gætu látið sér nægja svo litla upphæð fyrir
heilt land. Þetta er ekki meira fé en
margir efnaðir menn eiga erlendis, og
eru ekki rikir kallaðir. Ferðamannaskipið, sera var hérna um daginn, og
liklega var eins manns eign, kostaði
helmingi meira en þessu nemur. Við
þurfum heldur ekkert að vera komnir
upp á útlendinga álit og lánstraust i
peningasökum, landið er skuldlaust og
á yfir 1 milljón i sjóði, landsmenn geta
brúkað þessa upphæð sjálfir, og þurfa
ekki á þvi að halda, að útlendir menn
kaupi seðlana, eða hafi traust til þeirra.
Hafi það verið hættulaust, að gefa út
seðla upp á 500,000 kr. árið 1885, þá
er miklu fremur hættulaust nú að bæta
þessum 250,000 við. Varasjóður bítnkans er nú 200,000 kr„ sem enginn var
þá, og landssjóður á 700,000 kr. meira
nú en hann átti þá. Og enn freraur vil
eg taka fram, að sé ekki þörf á öllum
þessum seðlum i bráðina, þá er hættan
engin, því þá liggja þeir f bankanura,
en svo lengi sem þeir eru geymdir þar,
þá geta þeir ekki verið hættulegir. Þegar eg tók við bankastjórninni 1893,
voru 240,000 kr. i landssjóði og
160,000 kr. í bankanum, þá voru
að eins 100,000 kr. í seðlum á ferðinni
um landið, og viðlíka skeður á hverju
ári, að peningarnir koma á haustin i
bankann og landssjóð, og liggja þar til
vorsins, en meðan þeir liggja þar, eru
þeiröllumha>ttulausir. Eins og nústendur á, mætti það vera hrapallegt ástand
í landinu, ef landssjóður og bankinn
ekki ætti hægt með að innleysa seðlana.
Pegar landsbankinn var stofnaður
1885, þá hafði hann engin kynni við
útlenda banka; nú hefir hann viðskifti
við Landmandsbankann i Kaupmanna.
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höfn, og fuit traust hans, og tnundi sá
banki lána 250,000 kr. ef á þyrfti að
halda, og svo hefir landsbankinn yfír
300 þús. kr. í útlendum verðbréfum, sem
hann getur gripið til ef á liggur, en 1885
var ekkert slíkt bréf til að borga með
eða taka af yæntanlega skelli. Það
sem frumv. fer fram á, er því annarsvegar hættulaust, en hins vegar nauðsynlegt bæði fyrir bankann og landsmenn.
Ef veðdeildarfrumv. verður samþykt,
þarf bankinn að hafa fé fyrirliggjandi
til að kaupa skuldabréf fyrir, og hins
vegar horfir til vandræða fyrir landsmenn, ef þingið hleypur ekki þannig
undir bagga með þeim, eins og þeir
bafa óskað og búist við. Sjálfur hefir
bankinn lánað erlendis yfír 100,000 kr.
til að bæta úr bráðri nauðsyn iandsmanna. Þegar nú hér við bætist, að
flugrit og annar ósómi gengur fjöllunum hærra þessa dagana, þá má búast
við, að landsinenn verði hræddir og
heimti nokkuð af þvi fé, sem þeir eiga
í sparisjóði, og stendur engum nær en
þinginu, að »sjá við þeim leka«, annars. verður bankastjórnin að heimta inn
skuldir bankans hlifðarlítið þegar f haust,
til að hafa fé fyrirliggjandi, svo hann
geti borgað hverjum sitt, sem það heimtar. Er því vonandi, að þingið taki tillit til alls þessa, og samþykki frumv.
óbreytt.
Valtýr Guðmundsson: Eg hafði nokkuð að athuga við hið siðasta mál á dagskránni, en þó litilræði i samanburði
við það, sem ég hefí að athuga við
þetta mál, sem eg álit stórhættulegt.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.) sagði það undarlegt, að mér hetði ekki þótt viðsjárvert, að við hefðum 500 þús. í seðlum,
en eg áliti fjarska hættulegt, að við
hefðura 750 þús.
Eg hafði ekki sagt
■fjarska*, en það hefði vel mátt vera.
Þetta ff'uxnv. sýnir, að vjð erum horfn-
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ir frá þvi, sem slegið var töstu 1885,
að fram úr þessu mættum við ekki fara,
og það var þá bent á hættuna. Þegar
við nú vitum það af sögunni, að aðferð
þessi, að gefa út óinnleysanlega seðla,
hefir komið hverri þjóð á kaldan klaka,
og það jafnvel i nútimanum, erum við
einir þá svo gjörðir, að það sé hættulaust fyrir okkur? Verðhrun á seðlum
hefír átt sér stað á Rússlandi, og jafnvel hinn alvaldi Tzar hefir ekki getað
spornað við þvi; það hefir skeð á Spáni
og í Bandaríkjunum. (Pétur Jónsson:
Hafa ríkin ábyrgst seðlana?). Já, eg
veit það ekki upp á vist annarsstaðar,
en á Rússlandi og Spáni eru það rikin
sjálf. Hættan við aukna seðlaútgáfu
er sú, að viðskiftaþörfin krefjist hennar ekki, og þá koraa seðlarnir aftur inn
1 bankann og landssjóð; en nú getur
bankinn ekki legið með meira en 100
þús. og landssjóður frábært meira en
300— 400 þús., en þetta hefir verið skýrt
svo á prenti nýlega, að það er engin
þörf á að fjölyrða um það hér.
H. 1. þra. Árn. (Tr. G.) sagði að það
væru 200 þús. í varasjóði, en það eru
ekki peningar, það er — steinn, vara
sjóði landsbankans er breytt f stein,
sem reyndist lítilsvirði, ef fara ætti að
innleysa seðlana. Hann sagði einnig,
að þessi flugrit, sera nú væru send út
til þess að ófrægja bankann, gætu komið hræðslu i menn. Einmitt, það getur
hlaupið bræðsla i landsmenn, og þá
þjóta þeir i bankann og vilja fá seðla
sína innleysta, en bankinn hefir ekki
nema 30--40 þús. í peningum. Þá fara
menn á pósthúsið, en hvað lengi gengur það? Seðlarnir hrúgast f landssjóð,
en póstávisanirnar greiðast með þvi
gulli, sem borgað er utanlands i tollum
í rikissjóð, og það nemur eitthvað um
350 þús. kr. árlega. Ef nú póstávisanaupphæðin nemur meiru en þessu, hvernig fer þá landssjóður að standa 1 skil-
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um við ríkissjóð? Hann hefir ekkert
annað en seðlana, sem ríkissjóður ekki
vill taka, og hver er endirinn? hreint
»rúin«' Og hvernig ætlar bankinn
að fara að borga sparisjóðsféð ? Bankastjórinn sagði, að bankinn ætti hér um
bil 200 þús. kr. í varasjóði; nú, ef menn
vilja fá fé sitt úr sparisjóði, getur hann
ekki staðið i skilum. Setjum svo, að
hér kæmi á stofn privatbanki og þá
kæmi maður og vildi fá lán hjá honum. Privatbankinn segir, eg skal lána
þér, en þú verður að borga mér aftur
i gulli. Ja, það get eg ekki, segir
maðurinn; alt gull er farið úr landinu.
Jæja, ef þú borgar mér f seðlum, þá
tek eg þá fyrir 99 eða 98 hundraðið, það
fæst ekki nema 99 í Landmandsbankanum og eins er kostnaður við sendinguna, burðareyrir héðan og hingað
aftur. Nú; þá er verðfallið byrjað, það
breiðist út um landið, og þá kemur
gangurinn á það. En nú getur þessi
nýi banki gjört meira, hann getur
keypt upp. Hann hugsar sem svo, það
er óþægilegur keppinautur þessi landsbanki, sem bæði hefir rétt til seðlaútgáfu
og styrk. Það er bezteg fái honum lokað;
eg kaupi seðla og sendi þá til Landmands
bankans; landsbankinn getur ekki staðið i skilum við hann og þá kemur verðhrun á seðlunum, þá þjóta allir með
seðla sina i bankann að fá þá innleysta,
bankinn hefir engin ráð og verður
að loka. Hvort menn nú vilja sansast
á það eða ekki, þá dregur frv. til
þessa fyr eða siðar, ef ekki með þessum 250 þús., sem nú á að bæta við,
þá næst, þvi þið skuluð ekki balda
annað, en að sama frv. komi fram á
næsta þingi og svo koll af kolli. En
er þá meiri ástæða til að hætta en nú?
Eg er viss um, að það er h. þm. ljóst,
hve mikil hættan getur orðið, þvf hvers
vegna ættum við einir að komást fijá
þvi, sem orðið er öllum öðrum þjóðum,
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er reynt hata, að tjóni; skyldi það vera
8vo, að það sem allsstaðar gildir, gildi
ekki hér. Þá er álitið á okkur út á
við. Þar er nú ekki miklu fyrir að
fara. Það hefir nýlega verið safnað
handa okkur eftir landskjálftana og til
holdsveikisspítala, já, það kvað svo
ramt að, að það var safnað til 5 stofnana í einu i Eaupmannahöfn í fyrra
eða hitt eð fyrra. Ekki er nú von að álit
okkar fjárhagslega sé raikið út á við,
og þegar verðhrnn á seðlum bætist nú
við, sem ætfð þykir viðsjárvert á kaupmannasamkundum og ilt að sjá við,
þá er ekki von að álit okkar hækki;
það fer svo á endanum, áð sem fæstir
vilja við okkur eiga.
Eg vona að hin háttvirta þingdeild
felli þetta frumvarp sem fyrst, og býst
við að það séu fleiri hér 1 deildinni,
sem færari eru en eg til að útlista
hættuna; eg er ekki fær um það, en
eg sé hana. Sá eini vegur, ef menn
vilja fá aukið féð innanlands, er að
stofna stóran banka, er sjálfur hafi
nóg stofnfé, eða þá að landssjóður taki
lán í útlöndum i gulli og stofni rikisbanka. En nú vitum við ekki, hve lán
þetta yrði dýrt, og þá er að taka hinu,
sem í boði er, að stofna stóran hlutafélagsbanka. {Tryggvi Gunnarsson: þar
sprakk blaðran!) Já, eg játa það fullkomlega að eg er honum hlyntur, og
ter eg þar eftir álití útlendra manna,
sem eru miklu færari um það að dæma
en nokkur maður hér á landi. Hlutafélagsbankar hafa reynst vel hjá hinum beztu þjóðum. Þá skal eg ekki
tala meira að svo stöddu.
Þórðw Thoroddsen: Mér virtist ðll
ræða þm. Vestm. ganga út frá því, að
viðskiftaþörfinni yrði ofaukið ef þessi
250,000 króna væru gefin út, því annars eru ailar ályktanir háttv. þm. þýðingarlausar. Qeti okkur nú komið sam-
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an um, að viðskiftaþörfin þoli þessa
viðbót af seðlum, þá hlýtur okkur að
koma saman um, að óhætt sé að gefa
þá út.
Ástæða hans i nefndarálitinu er, að
engin sönnun sé fyrir því, að viðskiftaþörfin þoli þessa aukningu.
Ef hægt
er nú að sanna það fyrir honum, að
viðskittaþörfin þoli þessa aukningu, þá
er honum óhætt að samþykkja hana,
jafnvel þótt að seðlar þessir væru óinnleysanlegir, sem þeir þó ekki eru
nema í orði kveðnu. Eg játa það með
honum, að það sé hættulegt að halda
áfram á þeirri braut, að gefa út óinnleysanlega seðla, þangað til viðskiftaþörfin þolir það ekki lengur, og eg vil
ekki greiða atkvæði með því að það sé
gjört. En bér er ekki um sllkt að ræða,
það er hér ekki talað um meira en
250 þús. i viðbót við þau 500 þús., sem
áður hafa verið gefin út, og viðskiftaþörfin þolir þessa aukningu, það skai
eg reyna að skýra með ljósum rökum.
En fyrst skal eg minnast á þessaóinnleysanlegu seðla, sem hann var að tala
um. Þó að seðlarnir séu kallaðir óinnleysanlegir, þá eru þeir það ekki í
raun og veru. Þeir eru teknir í öíi
opinber gjöld með ákvæðisverði, þeir
ganga manna á raillum í öllum viðskiítum með fullu verði, og það má i
gegnum pósthúsið senda þá tii útlanda.
Seðlarnir verða því i raun og veru alveg eins og innleysanlegir seðlar, og
þegar svo er, þá er óhætt að gefa svo
mikið út af þeim, sem viðskiftaþörfin krefur, að frádregnu þessu gulli og silfri, sem
þarf i einu landi, til þess að geta skift
seðlunum i smærri mynt.
Eg skal nú sýna fram á, að viðskiftaþörfin i landinu þolir þessa 250
þús. kr. aukningu seðlanna.
Þegar seðlar ganga i einu landi, liggur sumt altaf fast, hreyfist ekki, en
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sumt gengur milli manna. Við skulum nú fýrst aðgæta, hvað líkindi eru
til að liggi fast eða geti legið fast af
seðlum landsbankans. Þá verður tyrst
fyrir okkur landssjóðurinn. Við árslok 1897 eru samkvæmt landsreikningunum liggjandi i jarðabókarsjóði 350 þús.
kr. Þetta má vera í seðlum. En tökum nú ekki alia þessa upphæð; segjum
að landssjóður liggi vanalega með
250,000 kr. Þá er bankinn sjálfur; hann
hefir aldrei minna en c. 100,000 kr.
fyrirliggjandi — vanalega meira; það
hefir að eins einu sinni komið fyrir, að hann hafði ekki nema 98,000 kr.
fyrirliggjandi — þetta má vera I seðlum.
Sparisjóðir liggja samkvæmt
skýrsiunum alt af með um 20,000 kr.
þetta má lika vera í seðlurn. Það eru
þá alls 370,000 kr., sem liggja fastar
í sjóðum. Nú get eg gert ráð fyrir
að nokkuð liggi hjá einstökum mönnum. Eg býst t. a. m. við að háttv.
þm. Vestm. hafi vanalega eitthvað fýrirliggjandi hjá sér. Gerum það t. d.
1 kr. á mann á öllu landinu, og er
þá ekki hart farið i sakirnar, það eru
70,000 kr. og svo má gera ráð fyrir
20—30 þús. hjá kaupmönnum. Þetta
er ekki hátt reiknað, og í raun og
veru alt of lágt, og eg nefni að eius
einhverjar tölur og þær sem lægstar,
til að sýna hvar peningar geta legið.
Gjöld landssjóðs eru vanalega milli
7 og 8 hundruð þúsund kr. á ári. Þar af
eruum600 þús., sem borgað er úr jarðabókarsjóði og gengur til embættismanna,
verkamanna o. s. frv. Þetta fé cirkulerar og getur aftur komið inn i landssjóðinn, upp i tolJa og gjöld; segjum
t. a. m. að sami seðillinn gangi 4 sinnum út og inn um landssjóðinn, þá eru það
150,000 kr., sem landssjóður þannig
heldur gangandi. Póstávisanir geri eg
c. 200,000 kr. á ári. Peninga þá, sem
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póstmeistarinn þannig tekur á móti,
borgar hann i landssjóð, og gerum ráð
fyrir að sami seðillinn geti þannig
gengið lika 4 sinnum á ári út og inn
um landssjóðinn; það verða 50,000 kr.,
sem haldast gangandi á þennan hátt.
Setjum að hringrásin inn og út úr
sparisjóðunum sé 120,000 kr., og er hún
nálega það samkvæmt skýrslunum, og
og hver seðill gangi á sama hátt 4
sinnum; eru það 30,000 kr., sem cirkulera frá sparisjóðunum. Þegarþetta er
lagt saman:
i sjóðum fastar . . . kr. 370,000
hjá einstaklingum og
kaupmönnum
. . . kr. 100,000
cirkulerandi
. . . kr. 230,000
Alls kr. 700,000
Þá eru eftir 50,000 kr. í seðlum til
að ganga manna á milli á annan hátt.
(Valtýr Guðmundsson: þm. gerði að
hver seðill gengi 4 sinnum; hver seðill
getur gengið 12 sinnum.) Hér á landi
eru viðskiftin svo sein, að það er óþarfi
að gera, að seðiar gangi oftar en 4
sinnum að meðaltali. T. a. m. seðill,
sem fer norður á Langanes, er lengi að
koma til baka aftur, ef til vill ár; aftur aðrir, það skal eg játa, geta gengið
12 sinnum. Ef vér hefðura járnbrautir
og örar samgöngur, væri öðru máli að
gegna, þá gætu seðlar farið 12 sinnum
inn og út úr bankanum og landssjóði,
en því láni er nú ekki að fagna.
Eg tek það fram, að þessi reikningur er að eins gjörður um þessa upphæð, sem hér er um að ræða, til þess
að sýna, að það er óhætt að gefa hana
út, án þess mér komi til hugar að þessi
reikningur sé réttur; eg er viss um að
hann er of lágur, og lika það, að óhætt
væri að gefa út enn meir af seðlum
vegna viðskiftaþarfarinnar, en eg er samdóma þm. Vestm. um það, að ekki sé
ráðlegt að halda áfiram á þeirri braut,
Alþ.tið. B. 1899.

1902

að gefa út meira, sem ekki sé trygt
með gulli, því að þá getur svo farið,
að vér lendum i sömu ógöngunum og
þjóðir þær, sem hann nefndi áðan.
Viðskiftaþörfin hlýtur að þola þessa
aukningu, þvi ef 1873 hefir verið 1*/«
railljón í gangi hér á landi, hvað mun
þá ekki vera 1899, því allir vita þó, að
á þeim tima hefir opnast mörg peningalind.
Enn vil eg nefna eitt, sem gjörir
það nauðsynlegt, að þessi upphæð sé
gefin út. í nefndarálitinu um veðdeildina stendur, að hún sé nauðsynleg
vegna viðskiftaþarfarinnar, og er það
satt. Nú situr megnið af fé landsbankans fast i fasteignarveðslánum, eu
vér höfum gert honura að skyldu, að
koma verðbréfum veðdeildarinnar i
peninga.
Þegar fé bankans situr fast, verður
hann auðvitað að selja þau undir eins,
þar sem hann enga peninga hefir til
að kaupa þau sjálfur. En ef hann fær
þessa seðla, þá getur hann keypt verðbréfin og beðið með að selja þau þangað til þau eru búin að fá einhvern þolanlegan markað. Frá þvi sjónarmiði
er nauðsynlegt að gefa út seðlana, og
þegar vér höiura lagt þessa kvöð á
bankann, verðum vér að hjálpa honum
til að geta uppfylt hana.
Það var margt í ræðu þm. Vestm.,
sem eg ekki skildi. Hann sagði t. a.
m. að bankinn kæmi aftur árið 1901
með beiðni um meiri seðla. Eg skil
þetta ekki. Bankinn hefir nú fé sitt i
fasteignum, en þegar véðdeildin kemur,
má búast við að margir færi lán sin
yfir í veðdeildina og borgi þannig bankanum skuld sina með verðbréfum, sero
bankinn getur selt, og þannig rýmkast
um hnútana. En seðlana fær hann til
þess að þurfa ekki að selja veröbréfin
strax, ef þau standa lágt.
76 (19. okt).
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Þessi orð mín eru ekki til þess að
hnekkja framgangi þessa banka, sem
þm. Vestm. mælir með, því eg álft hann
margfalt betri, ef hægt væri að koraa
honum á fót, og eg játa hins vegar,
eins og áður er sagt, að það geti verjð hættulegt, ef viðskiftaþörfinni yrði ofboðið með seðlaútgáfu. En eg álít aö
engin likindi séu til þess með þessum 250 þús. kr.
Þorlákur Guðmundsson: Það er frá
minu sjónarmiði mikið álitamál um það,
sem hér er um að ræða.
• Oss er öllum kunnugt um peningaástandið í landinu, hve bágt það er;
en hvað það snertir, að ráða bót á þvi,
þá er ekki gott að segja, hver ráð eru
tiltækilegust né hvert ástandið verður
í ágústmánuði 1901, ef ekki neitt er
gjört á þessu þingi.
Þetta frumv. á að rétta við bankann
og vera bót á þetta bilaða fat, sem
maður verður að viðurkenna, að er i
lamasessi, og sama sem enginn banki
nú sem stendur; hann gat þess hinn
háttv. þm. G.-K. (Þ. Th.), sem nú settist
niður, að það væri nauðsynlegt, vegna
hins frumv., sem hér var næst á undan til umræðu, veðdeildarfrumvarpið.
Ekki hefir stjórnin álitið það, úr því
hún hefir ekki komið með neitt frumv.
i þá átt, en það getur nú vel verið gott
og gagnlegt fyrir það, þó stjórnin gerði
það ekki að uppástungu sinni.
Mér datt nú ekki í hug að greiða
atkvæði á móti þessu frumv., jafnvel
þó eg ekki skoði það eins glæsilegt og
sumir aðrir háttv. þingm., og þó eg áliti að veðdeildarlánin verði landsmönnum dýr, »en deyr sá enginn dýrt kaupir«, og verst er ástandið eins og nú er,
en það getur ekki lengi gengið, þegar
peningarnir fást hvergi í landinu, en
það er þetta frumv., sem nú liggur
fyrir, sem á að bæta úr þessu.
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Eg er ekki að öllu leyti samdóma
háttv. þingm. Vestm. (V. G.), að þessir
seðlar verði til tjóns, eða að það verði
hættulegt að auka þannig seðlaútgáfuna,
en hins vegar kannast eg við, að það
er sjálfsagt rétt, sem hann segir, að
það er varasamt, að fara mjög langt
inn á þessa braut með óinnleysanlega
seðla.
Það var við 1. umr., að háttv. þm.
V. Sk. (Guðl. G.) minti8t á landsbankann og fór nokkuð hörðum orðum um
landsbankastjórnina, og ámælti henni
meðal annars fyrir það, að hún hefði
lánað mikið fé til þilskipakaupa, og
þannig dregið vinnukraftinn frá landbúnaðinum. En hér er athugandi, að
þetta var gjört til að efla annan aðalatvinnuveg landsins, og að því leyti
var ekki ástæða til að ámæla gjörðum
bankastjórnarinnar, og það er upplýst,
að þetta fé muni vera endurborgað.
En hvað það snertir, að þessi fjölgun
þiiskipa hafi orðið til þess að draga
vinnukraftinn frá landbúnaðinum, þá
skal eg geta þess, að það er að vísu rétt.
En það er annað, sem eg skoða að
hafi verið dálítið ógætilegt hjá bankastjórninni, það eru þau lán, sem
hún hefir veitt til húsabygginga hér í
Reykjavik. Menn hafa þyrpst úr sveitinni, fjöldi manna yfirgefið jarðir og
farið með vöxnum börnum og vaxandi
til að byggja hér i Reykjavfk eða leigja
i þessum húshjöllum, sem upp hefir
verið krækt fyrir bankans fé.
Þessi
altof auðveldi aðgangur að lánum úr
bankanum hefir þannig verið sveitabúskapnum næsta óþarfur, og liklega
öllum hlutaðeigendum meir til ógagns
en gagns, og það sjálfri Reykjavfk, og
eg álít, að það hafi ekki verið hyggilegt af bankastjórninni, að stuðla að
þessu, og geti verið tvisýnt, að bankinn nái þessu fé sinu inn.
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Árið 1894 átti bankinn útistandandi
hjá Reykjavfk 253,685 krónur, en 4
árum síðar, 1898, var upphæðin orðin
486,804. krónur. Mér er nú ekki fullkunnugt um, hvað margir húseigendur
eru í Reykjavík; eg geng út frá því,
að meiri hluti þessara lána standi hjá
húseigendum.
Þó hin ýmsu sýslufélög skuldi bankanum mikið, þá mun þó Reykjavik
hlutfallslega skulda mest. Það gerði
nú ekki svo mikið til, ef að lánin hefðu
gengið i rétta átt.
Hinn háttv. íramsögum. (Tr. G.) sagði,
að ef seðlaútgáfan ekki yrði aukin, þá
hlyti bankinn að ganga hart að mönnum með lángreiðslu.
Þetta er hægra
sagt en gjört. Væri nú einn góðan eða
vondan veðurdag, — og vondur mundi
hann verða, bæði í garð bankans og
skuldunauta hans, — farið að selja
nokkur hús og nokkurar jarðir, mundu
fá viðunanleg boð koma, þvi fáir mundu
geta keypt, og þá sæist, hvort það
ekki er satt, að fasteignir landsins séu
fallnar í verði.
Eg þekki menn, sem eiga óveðsettar
jarðir, en geta hvergi fengið peningalán,
hvorki til að bæta jörð sina eða til að
færa út bú sitt eða til neins annars.
Samt sem áður álít eg ekki hyggilegt að gefa út meira af seðlum, ekki
eingöngu af þvf, að eg óttist að viðskiftaþörfin ekki þurfi þeirra, heldur
meir af þvf, að eg álít þetta ónóga bót
á þetta stóra gat, og svo hefi eg enga
vissu fyrir, að henni yrði hagsýnilega
snúið.
Hefði eg vissu fyrir, að þessari kvartmiljón seðlanna væri varið til að bæta
verzlunina, til vfxla og bráðabirgðalána
handa kaupmönnum, þá gæti eg verið
með, en fyrir þvf hefi eg enga vissu,
eins og kringumstæður bankans eru
nú.
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Það segir sig sjálft, að þessi peningavandræði eru ekki síður tilfinnanleg
verzlunarstéttinni en öðrum, og alt sem
kreppir að verzluninni, það kreppir að
landsmönnum f heild sinni.
Bændur og búalið verður að knékrjúpa
við kaupmannsborðið og kaupmaðurinn
getur ekki annað en selt dýrt, þegar
hann verður að taka peningalán í öðrum löndum með okurrentum.
Sama er að segja um kaupíélög, að
þeirn væri það ekki litill hagur, að geta
fengið bráðabirgðarlán í landinu.
Hvað mun svo verða úr þessum seðlum? — Þeir munu fara eins og mikið
af hinum, sem þegar eru útgefnir, þeir
mundu tætast i ýmsar áttir og ástandið
verða það sama eftir skamma stund,
og ef til vill einhverju af þeim varið
til að byggja ónýta húshjalla hér í
Reykjavik.
Einar Jónsson: Eg get lýst yfir þvi,
að eg er yfir höfuð samþykkur háttv.
þm. G.-K. (Þ. Th.), að það sé hættulaust
að gefa út seðlaupphæð þá, sem hér er
um að ræða. En eg vil sérstaklega
benda á það, að það er ekki meiri
hætta að bæta nú við 250,000 krónum
i seðlum, þannig, að alls veiði á gangi
i landinu 750,000 kr. i seðlum, en það
var 1885 að gefa út 500,000 krónur í
seðium. Til þess að sanna þetta er nóg
að benda á ástæður landssjóðs þá og
nú.
Fjárhagstímabilið 1884—1885 voru
tekjur landssjóðs 975,000 krón., og þá
voru gefnar út 500,000 krón. i seðlum.
Nú voru tekjur landssjóðs fyrir árin
1896 og 1897 um 1,540,000 kr., og hér
í frumv. er ekki farið fram á, að bæta
meir við seðlaupphæðina en 250,000 kr.
Þegar því bankalögin voru samin 1885,
samsvaraði seðlaupphæðin rúmlega árstekjum landssjóðs eins og þær voru þá,
og sú upphæð, sem farið er fram á
76*
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hér, að komist á gang í landinu, samsvarar tæplega árstekjum landssjóðs nú.
Árið 1885, þegar bankinn var stofnaður
og seðlarnir gefnir fyrst út, var landssjóður skyldaður til að taka seðlana
af mönnum upp i gjöld sín, og þeir
látnir standast hér um bil á við þau.
Nú er sama hlutfalli haldið og þó tarið
heldur varlegar.
Nú er auðvitað að hin margvislegu
viðskifti manna á milli valda þvi, að
seðlarnir ganga aldrei allir til þessara
gjalda einna, og landssjóði greiðast því
ýmsar tekjur á annan hátt. En þó að
þeir væru nú sér í lagi látnir ganga í
gjöld til landssjóðs, þá yrði hann í
engum vandræðum með þá, þar sem
öllum þeim mönnum, er taka eiga við
fé úr landssjóði, er skylt að taka við
seðlum bankans upp i það.
Eg vildi stuttlega benda á þetta atriði til viðbótar við ræðu hins háttv.
þm. G.-K. (Þ. Th.).
framsögumaður (TryggviGunnarsson):
Eg hefi ekki mikið að segja um þetta
mál, því enn sem komið er befir ekki
komið fram nein sönnun fyrir þvi, að
seðla-aukningin sé hættuleg. Það er
þvert á móti búið að sýna fram á það,
og það ljóslega, að peningaþörfin í
landinu er miklu meiri en þessari umræddu viðbót nemur, og að hættan við
seðlana er miklu rainni nú en 1885.
Háttv. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) var að
tala um að hann væri hræddur um,
að þessi viðbót mundi aðallega verða
til þess að fjölga ónýtum húsum í
Reykjavik, en eg veit ekki betur, en að
engu minni þörf sé fyrir peninga út um
landið en hér i Reykjavik, og árlegar
skýrslur bankans og einkum skýrsla
sú, er stendur í þessa árs Þjóðvinafélags almanakinu, sýnir, að aðrir fjórðungar landsins eru engin olnbogabörn
bankans. Þeir fá sinn skerf af lánum
bankans.
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Það er ekki tiltökumál, þó peningar
bankans gangi að tiltölu eftir fólksfjölda
meira til Reykjavikur en annara parta
landsins, þvi bæði er það, að bankinn
hefir ekki annað fé að lána en það,
sem kemur inn i sparisjóðinn, því innstæða bankans er öil lánuð út um land
fyrir mörgum árum, og svo ciga Reykvíkingar lang-mest í sparisjóðnum. —
Það er þvi fullkomlega eðlilegt, að
Reykjavik, sem að lang-mest á í sparisjóðnum, hafi hans mest not.
H. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) þarf þess
vegna ekki að vitna til húsabygginganna
í Reykjavík; hann getur rólegur samþykt frumv. fyrir þvi, að landið alt
mun hafa viðlika gagn af seðlaviðbótinni. — Landið alt á veðdeildina, ef
hún kemst á, en það er tekið fram áður,
að það mundi draga úr nytsemi veðdeildarinnar, ef ekki væru svo miklir
peningar fyrir hendi, að bankinn gæti
keypt vaxtabréfin og beðið með að selja
þau þangað til hæfilegt verð fæst fyrir
þau.
Eins og eg tók fram við fyrri umræðu, þá hafa menn út um landið
treyst þvi, að þetta þing legði alt kapp
á að ráða fram úr peningavandræðum þeim, sera nú liggja svo þungt á
flestum landsmönnum, það yrðu sár vonbrigði fyrir marga, ef þingið færi svo
með þetta mál, að það félli, þvi úr þvl
gætu orðið megn vandræði. —
Það er líka annað atriði, sem gjörir
nauðsynlegt að auka seðla-upphæðina,
og það er sparisjóðurinn, því bankinr
verður alt af að vera viðbúinn, að
menn, sem eiga í sparisjóði, komi og
heimti innlegg sín.
Hann verður því
alt af að liggja með talsverða peninga,
en þegar eins er ástatt og nú, fð fáir
geta borgað bankanum skuldir sinar,
þá er ekki um annað að velja, en
annaðhvort að auka við seðlana, eða
bankastjórnin verður að ganga hart að
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lántakendum, að þeir borgi, og þaö strax
í baust.
Að þvi er snertir ræðu háttv. þingm.
Vestm. (V. Q.), þá verð eg að segja,
að það er sorglegt að heyra hvað innlendur maður getur litið miklu svartar
á ástandið sem er, og framtfð landsins,
heldur en útlendir menn gjöra.
Hér eru komnir tveir útlendir menn,
setr vilja flytja inn i iandið allt að 6
miljónum króna, tii að setja á stofn
banka hér i Reykjavik, og svona mikið
traust hafa þessir menn á landinu, að
þeir vilja hætta svo miklu fé, til að
verja því i ým3 fyrirtæki í landinu,
þvi skyldi það þá vera hætta fyrir
okkur að bæta við seðla-útgáfuna, svo
að þeir verði samtals að eins einar
750,000 kr.?
Eg hefi talað við þessa menn og veit
að þeim er ant um að slikur banki
koraist á, og það er ekki hægt að áb'ta,
að þeir vinni að þessu af ást tii landsins, heldur að eins af því, að þeir skoða
það sem gróðafyrirtæki, og álíta að
landið geymi í sér þær auðsuppsprettur,
að hægt sé að koma i veltu svo miklu
fé, þeim og landinu til hagnaðar. —
Þeir, sem eru að reyna til að eyðileggja frumv. þetta, munu ekki gjöra
það af þvf, að þeir álíti frumv. þetta
landinu skaðlegt, beldur af því, að þeir
með þvi ætla að styðja stóra bankann.
En mér þætti þetta illa farið, et þingið
færi að fleygja bankanum og sjálfstæði
íslands i hendur útlendra raanna.
Jens Pdlsson'.
Það hefir oft í umræðunum verið tekið svo til orða, að
seðlar bankans séu óinnleysanlegir. —
Satt er það og rétt, að ekki hvílir lagaskylda á bankanum að leysa þá inn
með gulli, nær sem óskað er; í þeim
einura skilningi eru þeir óinnleysanlegir.
En i öðrum skilningi eru þeir innleysanlegir. Þeir eru gjaldgengir í allar
greiðslur til landssjóðs, og auk þess
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gjaldgengir i póstsjóðinn, sem gullborgun samkvæmt bankalögunum, en af
því leiðir, að landssjóður verður að
leysa þá inn með fullgildri mynt. —
Einstakir menn geta þannig alt af treyst
þvi, að fá ákvæðisverð fyrir seðlana,
þeira er trvgt fullvirði þeirra ævinlega.
Landssjóður ábyrgist og leysir inn; sé
nokkuð á hættu lagt, þá er bættan fyrir
landssjóð, en ekki fyrir einstaka seðlaeigendur.
Eg er samþykkur þeim, sem álita
það enga hættu fyrir landssjóð að auka
seðla-upphæð bankans um 250,000 kr.,
því auðsætt es, að viðskiftaþörfra þolir
fyllilega þann seðlaviðauka. — En þar
með er ekki sagt, að ekki geti verið
hættulegt að halda lengra áfram sörau
braut, allra helzt ef viðlagasjóði yrði
ógætilega eytt, og lánstraust landssjóðs
þannig rýrnaði.
Væri aftur á móti mjög gengið á viðlagasjóð, og handbærar eigur landssjóðs
þar með rýrðar að mun, þá kynní af
seðla-aukanum að leiða óþægindi fyrir
landssjóð, því þess meiri sem seðlafúlgan er, þess meiri upphæðir kæmu
á pósthúsið til útborgunar utanlands.
Við það gæti landssjóður, þegar sérstaklega stæði á, komist i þeim mun
raeiri skuldir útanlands, en áður heflr
átt sér stað, sem seðlafúlga bankans er
stærri, og þá reynir á lánstraust landssjóðsins.
í þessu tilliti stendur mér stuggur af
vöruskifta- og lánsverzluninni hér á
landi.
Sú verzlun sýgur sem mesta
peninga, er hún getur, úr landi; og
haldi hún áfram í sama horfi, óttast eg
fyrir, að þessi seðla-auki verði þjóðinni
til litillar blessunar. — Verzlun vor þarf
að breytast i contant-verzlun, og sú ein
peningastofnun, er borið fai uppi þá
breyting, nægir oss.
Qeti smærri kaupmeun ekki fengið
peninga til láns í landinu, þá verða
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þeir að fara til útlanda og taka þar
vörur til lánö með mikiu dýrara verði
en holt’ er.
t»að er þess vegna mjög mikil nauðsyn að peningastofnun landsins hafi
svo mikið starfsfé, að hún geti bætt
úr brýnni þörf kaupmanna, að þvi er
verzlunina snertir, svo að hún með því
móti gæti orðið verkfæri til þess, að
vöruskiftin breyttust í peningaverzlun.
Vöruskiftaverzlun þykir Atumein og óhæfa i inentuðum löndura; og svo hafa
enskir verzlunarmenn sagt raér, að á
Englandi þyki sá verzlunarmaður varla
landshæfur, sem slær inn á vöruskiftabrautina.
Af þvi eg er þeirrar skoðunar, að
það sé eitt af þvi nauðsynlegasta fyrir
okkur Islendinga, að við fáum inn i
landið lánsstofnun, sem geti orðið til
þess að eyðileggja vöruskifta-verzlunina, þá þykir mér það veltufé, sem
landsbankanum er með þessum seðlaauka ætlað, uro fram það, sem hann
hefir nú, alt of lítið. — Bankinn verður,
að minni hyggju, eftir sem áður ófær
um að taka verulega að sér að bæta
úr peningaþört verzlunarinnar. Færi
hann verulega að sinna verzluninni,
mundi brátt verða peningahörgull í honum á ný.
Mér finst þetta frumv., sera hér liggur fyrir, ekki nægilegt til þess að koma
landinu út úr peningavandræðunura, og
eg vildi þvi óska, að þingið og stjórnin
gæti sem fyrst séð einhver gagngerðari
ráð til að bæta starfskraft baukans
itarlegar en frumv. fer fram á.
Eg vildi helzt óska að nægur gullforði yrði útvegaður þeim banka, sem
vér nú hötum, svo að auka mætti
seðla-útgáfuna um miklu meira en þenna
!/< úr miljón, sem þetta frumv. fer
fram á; eg álít þá viðbót ónóga bankanum og landinu,
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Valtýr Ouðmundsson: Háttv. 1. þm.
G. K. (Þ. Th.) talaði langt mál til að
sanna það, að viðskiftamagnið i landinu
væri nóg til þess að bera þessa seðlaupphæð, en þó hann bafi tilfært margt
þvf viðvikjandi, þá flnst mér samt sem
áður ekki komin fram næg sönnun
fyrir þvi enn þá. Hann nefndi þá fjárupphæð, sera lægi hjá einstökum mönnum, og það fé, sem gengi manna á milli
og færi á milli landssjóðs og einstakra
manna. Landssjóður borgar til dæmis
embættismönnum 12 sinnura laun á ári,
en þessi laun lenda mest hjá kaupmönnum, og þeir senda peningana út
með skipunum til að kaupa fyrir vörur
eða þá til annars, en stöðva þá ekki
hér i landinu, það má þvi gjöra ráð
fyrir, að sami seðillinn komi ekki 4
sinnum, heldur 12 sinnum á ári inn í
landssjóðinn.
Eg hefi sem sagt ekki enn þá fengið
sannanir fyrir því, að viðskiftamagnið
væri nóg hér i landinu.
Þegar athuguð er bringferð seðlanna,
og hvað oft sami seðillinn kemur til
baka, þá fer drjúgum að minka seðlaupphæðin, sem er á ferðinni. Eins og
eg hefi tekið fram, gjörði h. þm. (Þ.
Th.) ráö fyrir alt of fáum hringferðum
hvers seðils á ári, og þrátt fyrir það
tókst honum ekki með reikningi sinum
að sýna, að öllu fleiri seðlar mundu
geta verið á ferðinni í landinu, en þessar 750000 kr.
Með öðrum orðum,
reikningur hans benti á að seðlarnir
mundu verða ofmargir fyrir viðskiftaþörtína, ef þeir fara örar hringferðina
en hann gjörði ráð fyrir, eins og eg
þykist viss um að vera muni. Sönnun
sú, sem hann bygði á útreikningi sínum, um að engin hætta mundi á þvi
að gefa fleiri seðla út, er að mlnu áliti ekki á gildum rökum bygð, þar
sem eg get ekki kannast við að eitt
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mjög verulegt atriði ( reikningsdæminu
sé rétt.
Þá tók hann fram aðra sönnun máli
sinu til stuðnings. Hann kvað landfógeta hafa gjört áætlun um, að þegar
peningabreytingin varð hér 1873, þá
mundi hafa verið um l1/® miljón króna
i vörzlum landsmanna, og nú kvað
hann sjálfsagt vera meiri peninga i
landinu. Það er margt við þessa sönnun að athuga. Fyrst er þess að gæta,
að eigi var skift hjá landfógeta meira
en helmingnum af þessari l1/* miljón;
hitt er ágizkun tóm, að öðru eins muni
hafa verið skift hjá kaupmönnum. Það
getur verið að það hafi verið miklu
minna. En setjum nú svo, að þessi ágizkun hefði verið nærri lagi. Er það
nú víst, að eins miklir peningar séu f
landinu nú og þá voru? Eg segi nei;
það er mjög líklegt, að þá hafi verið
hér meiri peningar. Þá stóð svo á, að
margir þeir, sem peninga áttu, geymdu
þá í sjóvetlingum og á kistubotninum,
en settu þá ekki á vöxtu. Nú er orðin önnur öld, nú eru menn að mestu
hættir við að geyma peninga heima hjá
sér, en koma þeira á vöxtu f sparisjóði eða á annan veg. Sparisjóðirnir
lána þá peningana aftur út gegn fasteignarveðum, svo að mestur hluti af
eign þeirra er í fasteign, en ekki í
peningum. Af þessu leiðir, að minna
hlýtur að vera af peningum i landinu
nú en þá. Eg heyri sagt, að seðlaaukningin sé nauðsynleg vegna bankans. Þarna kemur það. Það skín út
úr öllu, að alt af er bankinn borinn
fyrir brjóstinu, hvað sem hag landsins
að öðru leyti líður. Það er alveg eins
og landið sé til fyrir bankann, en ekki
bankinn fyrir landið, og þó að bankinn fari ráðlauslega með það landsté,
sem honum er i hendur fengið, þá er
honum ekki svarað með öðru en þvi,
að fá honum enn meira fé i hendur,

1214

það eru allar aðfinningarnar. Nú á t.
d. að fá honum i hendur bankavaxtabréf svo miklu nemur, til þess að reyna
að bæta úr ráðleysisféleysi hans.
A
meðan um bankavaxtabréfin var að
ræða, þá var svo sem ekki að heyra
að bankinn mundi verða f vandræðum
með að innleysa þau. En nú þegar líkindin eru orðin fyrir, að hann muni fá
veðdeildina, þá kveður við annan tón.
Nú er það talið nauðsynlegt að bankinn fái rétt til að gefa út seðla að nýju,
til þess að hann hafi fé í hendi, til þess
að leysa inn með bankavaxtabréfin.
En hvernig stóð á þvi að bankastjórnin fór ekki fram á það við stjórnina, að hún legði tyrir þingið frumv.
um, að heimilað skyldi að gefa út nýja
seðla, eða hefir hún farið tram á þetta
við stjórnina, og stjórnin neitað? Eiginlega hlýtur eitt að vera af tvennu,
að stjórnin hafi neitað að gangast fyrir
máli þessu, eða bankastjórnin hefir verið svo skammsýn, að hún hefir ekki
séð þörfina á aukinni seðlaútgáfu, þegar- hún hafði veðdeildarfrumv. undir
höndum. Astandið hefir þó ekki breyzt
svo i landinu siðan, að henni hefði ekki
átt að vera vorkunn á að sjá þörfina
þá, fyrst hún þykist sjá hana nú.
Eg gæti annars bezt trúað því, að
baukastjórnin hefði farið fram á það
við stjórnina, að leggja fyrir þingið
frumv. svipað þessu, en stjórnin neitað.
En eg trúi því ekki að óreyndu að
stjórnin staðfesti annað eins frumv. og
þetta, þótt þingið kunni að samþykkja
það.
Máske hefir bugsunargangur bankastjórnarinnar og verið þessi: Það er
líklegt að stjórnin vilji ekkert fást við
að leggja svona lagað frumv. fyrir
þingið, þvi að hún mun hafa veika trú
á að það geti orðið Islandi til heilla, þvi
er bezt að ganga alveg fram hjá henni,
bezt að einhverjir þingmenn beri það

1215

'Aokniiig weðlantgáfn landshankans.

upp; það er alt af hægt að sýna fram
á, hve afarnauðsynlegt þetta mál sé, og
öll eru líkindi fyrir að hægt sé að
sannfæra meiri hluta þingsins um það,
og þá er þó hægra að vinna bilbug á
stjórninni með þingið að bakhjarli.
Það getur nú verið að það rætist, að
þingmenn sjái ekki hættuna, og glæpist til að samþykkja frurav., en eg
vona samt að reikningurinn ruglist, í
því sem að stjórninni lítur.
H. 1. þm. N.-Múl. (E. J.) tók það
fram, að seðlaforðinn yrði ekki meiri
en árstekjur landssjóðs, og hlutfallslega
meiri í samanburði við landssjóðstekjurnar en 500000 kr., sem út voru gefnar í seðium 1885, og þvi væri oss engin hætta búin af þessari seðlaaukningu, seðlarnir gætu gengið í gjöldin til
landssjóðs. En það er við það að athuga, að sami seðillinn getur gengið og
gengur svo oft á ári i gegnum landssjóð, að ekkert verður á þessu bygt.
Auk þess verður árlega að greiðast allmikið af tolltekjum landsins beint i rikissjóð, ef ekki á alt að stranda og ríkissjóður á að halda áfram að borga út
póstávisanir héðan frá landi. Seðlaupphæðin er því stórum meiri en þarf
til að greiða landssjóðsgjöldin i seðlum.
Eitt er enn, sem eg vil taka fram. H.
framsm. (Tr. G.) sagði, að eg liti svo
svörtum augum á ástandið hér, en útlendir menn litu þeim augum á það,
að þeir teldu óbætt að koma upp banka
með 6,000,000 kr. veitufé. Þar er alt
öðru máli að gegna. Eg álít lika að
hér geti þrifist stór banki, banki sem
hefir roiklu meira en 750,000 kr. i veltunni, en það er sitt hvað, hvort hann
er bygður á gulli eða tómum seðlum,
og það riður lika baggamun, hvernig
honum er stjórnað.
H. þm. Dal. (J. P.) tók það fram,
eins og rétt var, að banki vor hugsaði
litt um að styðja verzlunina. Það vita
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þó allir, hve slikt er áriðandi, enda
hugsa bankar annarsstaðar mest um
það. Og hvernig ætti bankinn að fara
að styðja verzlunina, ef öllu gulli verður útrýmt úr landinu og alt fylt með
tómum seðlum? Seðlarnir verða óþægilegur gjaldmiðill fyrir kaupmenn þá,
sera vilja reka peninga-verzlun. Annaðhvort verða þeir að fara með seðlana á pósthúsið, og kaupa þar póstávísun — á meðan sá brunnur er ekki
byrgður — og það er æði dýrt að koma
peningum sinum á þann veg til útlandsins, eða þeir verða að senda þá
til Landmandsbankans, og láta þá þar
með 1 °/o afföllum, og þá er að því komið, að seðlar vorir eru fallnir í verði.
Enginn hefir enn svarað spurningu
minni um það, hvernig fara mundi með
seðlana, ef hér yrði stotnaður prívatbanki, sem kepti við landsbankann.
Slikt getur þó komið fýrir, það er ekki
hægt að banna það.
Eg játa það, að verið geti að viðskiftaþörfin þoli þessar 250000 kr. i
seðlum í viðbót, en það er lika mögulegt að hún þoli það ekki, og þá erum
vér illa staddir.
En auk þess sem eg álít það hættulegt, að bæta við ótrygöa seðla bankans, þá skal eg hreinskilnislega játa
það, að eg hefi svo mikla ótrú á
bankastjórninni, séistaklega bankastjóranum, að eg vil ekki fá henni
raeira té i hendur; hún hefir farið svo
illa með það fé, sem hún hefir baft til
umráða, ekki að eins það, að hún hefir
i leyfisleysi varið mjög miklum hluta
varasjóðs til húsbyggingar, og landshöfðingi látið það viðgangast, en ráðgjafinn visað frá sér, þegar leyfis var
leitað til hans, eg hefi þar fyrir mér
orð h. framsm. (Tr. G.) sjálfs. Þetta
helzt bankastjórninni alt uppi ásamt
mörgu öðru, þannig þykir hún, og það
vist ekki að ástæðulausu, hafa sýnt
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töluverða hlutdrægni, þegar um lán
heflr verið að ræða, og nú rétt nýlega
var manni einum neitað um framlenging á víxli, manni, sem nýlega hafði
skrifað um bankamálið öðruvísi en
bankastjórninni var geðfelt. Það hefði
þó átt að vera bankastjórninni ljóst, að
varlega væri farandi út i að gjöra
nokkuð það, sem liti út eins og hún
væri að múlbinda mótstöðumenn sina;
en það er nú eins og þessi góða bankastjórn skoði bankann sem sina eign en
ekki landsins.
H. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) tók það
fram, hve ráðlauslega væri farið með
fé bankans, að festa það i lélegum
húseignum, og h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
tók fram, hvílíkt tjón bankastjórnin
hefði bakað bankanum og peningaviðskiftum landsins yfír höfuð, með þvi
að hafa ekki vit á að færa úpp vexti
i tima.
Það mætti telja upp margt
fleira, er sýndi, hve litt bankastjórninni er trúandi fyrir meiru fé, en þess
þarf sjálfsagt ekki. H. þm. mun allljÓ8 ráðsmenska hennar. Gg skal að
eins taka upp að endingu, að eg álit
meiri hættu en svo, að vér getum forsvarað, að stefna inn á þá braut, sera
frumv. bendir á, og i öðru lagi, að eg
tel hinni núverandi bankastjórn ekki
trúandi fyrir meiru fé en hún hefír,
og því hlýt eg að vera á móti frumv.
Einar Jónsson: H. þm. Vestm. (V.
G.) kvartaði yfir þvi, að enginn hefði
svarað þvi, hvilik hætta landsbankanum mundi búin, ef stofnaður væri prívatbanki, sem kepti við hann, og vil
eg þvi fara nokkurum orðum um það
atriði. H. þm. (V. G.) sagði, að svo
gæti farið, að privatbankinn neitaði að
taka seðla landsbankans fullu verði,
sem borgun til sin, og afleiðingin
múndi verða sú, að seðlarnir féllu i
verði alment. Eg hygg að eigi mundi
Alþ.tíð. B. 1899.
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svo hætt við þessu. Þeir, sem ættu fé
aðgreiða i banka þennan, mundu forðast að koma með seðla þangað, ef
hann tæki þá ekki með ákvæðisverði,
þeir mundu fara með þá 1 aðrar áttir,
þangað sem þeir væru gjaldgengir, og
fá þeim skift þar, svo sem hjá sýslumönnum og öðrum fleiri; mundi þvf
varla koma til þess að þeir þyrftu að
láta seðla sina með afföllum til prívatbankans, þar sem nógir staðir væru
fyrir þá annarsstaðar í fullu verði.
En setjum nú svo, að prívatbankinn
hugsaði sér að sprengja landsbankann
með þvi að kaupa upp alla seðla hans, og
honum tækist að ná í þá alla, sem
reyndar mundi varla þurfa að gjöra
ráð fyrir; færi svo með þá á póststofuna, þessa gömlu svikamyllu, sem kölluð hefir verið, og keypti fyrir þá póstávisanir, er landssjóður ætti siðan að
borga út með gjaldgengum eyri erlendis, en landssjóður sæti uppi með alla
seðlana. Ef svo færi, þá væri auðvitað undir þvi komið, hve mikið lánstraust landssjóður hefði erlendis; hefði
hann það lítið eða ekkert, þá gæti
hann að visukomist í vandræði í svipinn, en eg treysti þvi nú, að hann
mundi hafa það lánstraust hjá rikissjóði, að hann borgaði út ávisanirnar
fyrir landssjóð. Með seðlana sjálfa yrði
landssjóður þá ekki i vandræðum.
Hann gæti brúkað þá til þess að greiða
með gjöld sin, laun embættismannanna
o. s. frv.
Hann mundi ekki heldur
komast i vandræði með að borga rikissjóði skuld sina bráðlega. Ef hann
hefði alla seðlana i höndum, þá væri
auðvitað ekki hægt að greiða honum
neinn seðil í gjöld til hans, og yrði þá
að greiða þau 1 öðrum aurum, því að
tekjur sínar yrði hann þó að fá á einhvern hátt. Og fyrir því verður ráð
að gjöra, að landsmenn geti greitt sin
77 (19. okt).
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gjöld á einhvern hátt, þó að ekki hafi
þeir 8eðla í höndum. Þeir yrðu að eins
að taka einhverjar eignir sinar og koraa
þeim i gjaldgenga vöru, t. a. m. láta
kaupmenn hafa fé eða aðrar vörur.
Þessar vörur yrðu kaupmenn svo að
borga annaðhvort i gulli eða silfrieða
í ávísunum, er siðan gæti gengið í
landssjóðsgjöldin. Á sama hátt yrðu
kaupmenn að greiða tollgjöld sin með
peningum eða ávísunum; þannig fengi
landssjóður gjaldeyri til að greiða upp
i skuld sina við ríkissjóð. Það yrði
því ekki hægt að steypa landsbankanum með þessu bragði, að kaupa upp
alla seðla hans, nema þvi að eins að
landssjóð brysti lánstraust bjá ríkis-,
sjóði, en það mundi varla þuría að
óttast.
Framsögumaður (2 ryggvi Gunnarsson):
Háttv. þingm. Dal. (J. P.) talaði um,
að bankinn styrkti svo lítið verzlunina, og að hann þyrfti að haía mjög
mikið kapítal, til þess að geta gert
verzlunina sem mest innlenda. En það
er ekki nóg að kapftal 'sé til í bankanum, það þurfa jafníramt að vera
efni til hjá landsmönnum til þess að
nota það; bankinn má ekki lána fé út
án veðs eða nægilegrar tryggingar;
þegar er verið að tala um, að hér
þurfi að vera til stór hrúa af gulli og
seðlum, þá þarf líka að gæta þess,
hvað landsmenn hafa handbært af
veðum til að setja á móti. Það er
ekki stór verzlun, sem hefir minna en
50—100,000 kr. umsetningu á ári, en
þó munu þeir ekki margir hér á landi,
sem geta sett næga tryggingu fyrir þeirri uppbæð. (Guðlaugur Quðmundston: Víxlar!) Fyrir þeim þarf
persónulega trygging, en þeir eru ekki
margir, sem væru teknir gildir til að
ábyrgjast 50,000 kr. Það er annað mál
þótt islenzkir kaupmenn geti fengið lán
erlendis, þeir fá sjaldan lán i bönkum,
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heldur hjá umboðsmönnum þeirra, er
kaupa og selja vörur fyrir þá, og taka
fyrir það háar rentur, miklu hærri en
nokkur banki leyfir sér að taka, svo
eru þeir menn sjálfráðari hvernig þeir
hætta sínu fé, en bankastjórnin verður
að vera með annara fé.
Meðal annars sagði háttv. þm. Vestm.
(V. G.), að eina úrræðið fyrir kaupmenn, sem þyrftu að senda peninga til
útlanda, væri að fara með þá á pósthúsið og kaupa þar ávísanir. Hann átaldi bankann fyrir það, að hann væri
ekki miðill með peningasendingar. En
þetta er ranghermt hjá h. þm. (V. G.)
Undanfarin ár hefir gengið um l/»
miljón kr. á ári gegnum bankann til
útlanda, og er það mest frá verzlunarstéttinni. Peningarnir hafa verið lagðir inn i bankann og borgaðir svo út
erlendis. (Valtýr Guðmundsson: Síðasta
vetur eða jafnvel lengur hefir bankinn
neitað þessu).
Þetta er lika rangt;
bankastjórnin hefir aldrei neitað að gefa
ávísanir, en setti það nokkuru dýrara
fyrri part vetrarins. Seinni hluta vetrarins hafa margar ávisanir farið frá
bankanum til útlandsins.
Háttv. þm. (V. G.) var að endurtaka
enn á ný, að annaðhvort hefði stjórnin
neitað bankastjórninni um það, að leggja
frumvarp þetta fyrir þingið, eða bankastjórnin hefði verið svo skammsýn og
skeytingarlaus að fara þess ekki á leit
við hana.
En hvað mörg mál eru það ekki,
sem koma fyrst fram á þingi og fara
frá þvi sem lög, án þess þau hafi áður gengið gegnum stjórnarinnar hendur. Og hvaða ástæða er svo til þess
að einmitt þetta mál ætti endilega að
kotna frá stjórninni fremur en svo
mörg önnur mál, sem þingið hefir haft
frumkvæði að. Eg vil taka það fram,
að veðdeildarfrumv. er ekki upprunalega komið frá bankastjórninni,
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það er land3stjórnin. sem á upptökin
þar, eftir ályktun alþingis í hitt eð fyrra;
málið var að eins sent bankastjórn. til
umsagnar, og satt að segja áleithún enga
þörf á þvi, að bera það þá um leið
undir stjórnina, hvort ekki væri rétt
að láta likt frumv. þessu verða samhliða veðdeildarfrv. Hún vissi, að það
var auðgjört að koma málinu inn á
þing án þess, ef þörf gerðist; hér er
þvi um enga skammsýni né hirðuleysi
að ræða af hennar hálfu.
Háttv. þm. (V. Q.) varpar enn einu
sinni fram ásökunum sinum til bankastjórnarinnar og sérstaklega bankastjórans, og kvéðst hann eigi trúa
bankastjórninni fyrir meiru fé en hún
nú hafl. Eg kippi mér ekki upp við
þetta. Hann er langt frá þvi að vera
glöggur fjármálamaður, og eg orðinn
svo vauur við það að fá vanþakklæti
fyrir það sem eg gjöri, að mér stendur
á sama um slika dóma sem þetta. Eg
veit að eg hefl viljað landi mínu vel,
og að eg hefl þó stundum unnið því
nokkurt gagn, og sú meðvitund er mér
meira virði en dómur þm. Vestm. og
annara.
Þegar eg kom til bankans 1893, voru
skuidir landssjóðs við rikissjóð á fjórða
hundrað þúsund kr., og var jafnvel
farið að tala um það í rikisþinginu
danska, að þessi skuldasúpa væri að
verða varúðarverð. En að tveim árum
liðnum var skuldin því nær horfln, sem
var afleiðing þess, að eg kom bankanum i viðskiftasambaud við banka i útlöndum. Áður en eg kom til bankans,
voru hrein vandræði að losast við islenzkan seðil í Danmörku; þá var að
eins einn kaupmaður i Kaupmannahöfn,
sem keypti þá fyrir 95 kr. hundraðið.
Mér sárnaði að vita til þess, að þeir
skyldu vera metnir lítið meira virði en
skóbót erlendis, mér fanst það vanvirða

fyrir mitt land. Eg ásetti mér þvi að
láta það vera mitt fyrsta verk, að
reyna að ráða bót á þessu, og nú er
svo komið, að nú þykja íslenzkir seðlar gildir og góðir f Kaupmannahöfn,
sfðan Landmandsbankinn fór að kaupa
þá fyrir 99°/o.
Fleiri breytingar hafa orðið, svo sem
að kaupafarmbréf af heilum skipshlaðningum af flski, og fleira, sem eg ekki
hirði um að nefna; en þetta tvent, sem
eg hefí nefnt, verða þó sanngjarnir
menn að álita hagnað fyrir landið.
Þá hefír verið talað um það sem
ókost við bankann og seðla hans, að
þeir gengju ekki erlendis fullu verði,
en þess er að gæta, að seðlar ganga
yfir höfuð ekki neinstaðar fullu verði
utan síns lands. Danskir bankar taka
t. d. ekki heldur norska rikisbankaseðla fullu verði. (Valtýr Guðmundsaon:
En afföllin á þeim eru ekki nema */o°/oo)
Já, en norski rikisbankinn er lika rikari og nálægari en ísland.
Nú að undanförnu hafa árlega verið
leystar inn, eftir ráðstöfun landsbankans,
í Landmandsbankanum 50—100,000 kr.
á ári í íslenzkum seðlum, að eins með
l°/o afföllum, sem að mestu leyti gengur til að greiða kostnað við að senda
seðlana aftur heim til íslands.
Eitt af því, sem bankastjórnin hefir
verið vítt fyrir, er það, að hún hjálpaði mönnum til að ná nokkurum ódýrum fiskiskipum frá Englandi. En eg skil
ekki i þvi, á hvaða rökum þær aðfinningar eru bygðar. Það ættu þó allir
að geta séð, að ekki var hægt að fá
lán úr landssjóði til að kaupa skip
fyrir, fyr en þau voru komin hingað
til landsins. Þess vegna þurftu annaðhvort privatmenn eða bankinn að lána
þessum mönnum bráðabirgðalán lítinn
tima, til þess að þeir gætu orðið aðnjótandi þess láns, sem þingið hafði á77*
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kveðið að landssjóður skvldi veita. Eg
get auk heldur enga ástæðu séð til
þess, að bankinn neitaði ríkum og
skilvisum mönnum um lán, þó þeir
ætluðu að brúka lánið til skipakaupa,
fremur en einhvers annars. Raunin
hefir lika orðið sú, að bankinn hefir
fengið hvern eyri borgaðan af þessum
lánum, og græddi á viðskiftunum engu
minna en á öðrum lánum, en svo um
leið hefir skipastóllinn frikkað og aukist í landinu fyrir þessa meðalgöngu
bankans, og held eg að það verði að
teljast i áttina þá, að efla atvinnuvegi
landsins.
Sumir finna að þvi, að bankinn sé
of tregur til útlána, en öðrum þykir
bann lána of mikið út; mér finst, að
hér komi fram hið há-islenzka náttúrufar, að finna að öllum sköpuðum hlutum og vanþakka alt sem gjört er. Þaö
sanna er, að bankastjórnin hefir haft
þá reglu, einkum síðustu ár, að lána
svo mikið út, sem hún hefir álitið bankanum frekast fært. Mér finst það sannarlega vera miklu fremur þakkavert
en lastvert, að bankastjórnin hefir getað komið þessu i verk, sem hún hefir
gert, með eins litlum efnum og henni
voru fengin i hendur, að eins 500,000
kr. stofnt'é, fyrir heilt land, og svo
helmingi meira sparisjóðsfé, sera hún i
raun og veru þarf að hafa á reiðum
höndum hvenær sem kallað er, og svo
er nú verið að telja eftir, og sumir
þingmenn að sporna á móti, að bæta
við einum 250 þús kr., sem hún ekki
ætlar að brúka í sínar þaifir heldur
annara. Það er mikið vanþakklæti að
ráðast þannig á stjórn bankans fyrir
meðferð hennar á fé hans.
Þá er nú einn selbitinn eftir, smátt
er nú til tínt. Bankastjórnin hefir nýlega átt að neita manni ura að framlengja vixil, afhlutdrægni; en svo stendur á með þenna víxil, að nú er komið
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á þriðja ár, sem búið er að framlengja
því nær sömu upphæð, nálega 200 kr.,
og í vor var viðkomandi manni sagt,
að hann yrði ekki oftar framlengdur;
og I vor, löngu fyrir þing, var annar
vixill >prótesteraður< á sama mann
fyrir vanskil; ekki gat það verið af
hlutdrægni fyrir það, sem skeður 2 mán.
siðar. Að tala um þetta og annað eins
er að eins til athlægis, og kemur málinu ekkert við; það á ekkert erindi inn
á þing, nema ef það ætti að vera til
að villa mönnum sjónir.
Um það er svo mikið talað um land
alt, að landsmenn þurfi að fá lán til
lengri tima en fengist hefir undanfarin
ár. Þess vegna var frumv. um veðdeild samþykt i dag hér i deildinni, en
frv., sem hér liggur fyrir, styður veðdeildarfrumv. mikið, eins og oft er búið að taka frara.
G-eti landsbankinn
fengið til viðbótar þessar 250,000 kr.
i seðlum, þá getur hann verið lántakendum hjálplegur að kaupa vaxtabréfin af þeim, og halda bréfunum i
hærra verði, heldur en ef þau flæktust
manna á milli, lítt seljanleg, því þá
þarf hann ekki að selja vaxtabréfin
undir eins, og getur geymt þau, þar til
peningamarkaðurinn á Norðurlöndum
batnar, og markaður fyrir bréfin opnast þar, sern vonandi er að verði innan skamms.
En vilji þingið ekki sinna frumv. og
felli þaö, þá liggur ekki annað fyrir,
en að bankinn verður með harðri hendi
að heimta inn eitt eða tvö hundruð
Þúsund kr. til að geta staðið i skilum
víð sparisjóðseigendur, og hjálpað þeim
sem vaxtabréf þurfa að selja, en þá
verður það ekki bankastjórninni að
kenna, sem nú varar menn við, heldur eiga landsmenn það upp á þingið,
það verður því um aö kenna, ef bankinn verður að höfða mál gegn mörgum
mönnum út um landið, sem ekki hafa
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getað staðið i skilum, og liklega eiga
erfitt með að borga skuldir sínar.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 17 samhlj. atkv.
Önnur umr. (C. 155, 310) 12. ágúst.
Framsðgumaður (Tryggvi Gunnarsson):
Þetta mál var rætt svo itarlega við 1.
umræðu, að eg sé ekki ástæðu til aö
fjölyrða um það nú. Það hefir komið
fram við umræðurnar i ræðum hins
hæstv. landsh., að hann álitur það
hættulaust fyrir landssjóð að bæta við
seðlaútgáfú bankans, en hann er svo
hygginn fjármálamaður, að eg álit óhætt fyrir háttv. deild að bafa tillit til
álits hans. Sömuleiðis eru allir i stjórn
bankans á sömu skoðun.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta mál, fyr en eg heyri mótbárur annara.
Sighvatur Árnason.: Vegna þess að
þetta bankamál, sem nú liggur fyrir,
er mjög alvarlegt mál, þá vil eg lýsa
meiningu minni um það. Hér i háttv.
deild, viðvikjandi þvi að auka seðlaútgáfu landssjóðs, hefir komið tvent til
greina i umræðunum. Það er nl. peningaþurð bankans, að hann er eins og
stendur ekki fær um að geta greitt
fyrir mönnum, og þá er auðvitað meiningin með þessari nýju seðlaútgáfu við
bankann, að greiða úr því ástandi sem
er. Eins og eg hefi litið eitt minst á
við 1. umræðu, þá er þetta ekkert annað en bráðabirgðamál, til umbóta i
nokkurs konar vandræðum, sein eru
fyrir hendi.
Eg er, eftir minum veika skilningi,
fremur á þvi, að þessi leið, að auka
seðlaútgáfu bankans, sé nokkuð hættuleg, eftir þvi sem grundvöllurinn er
veikur, en samt sem áður er búið að
leiða rök að þvi, að þetta muni ekki
vera hættulegt, og eg mun þvi greiða
atkvæði mitt með þessum lið, sem hér
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ræðir um. A hinn bóginn er eg sannfærður um, að það megi ekki ganga
út i það óendanlega, alls ekki, og af
þessu, sem sagt, greiði eg atkvæði mitt
raeð þessu frumv.
Þvi hefir verið hreift, að kringumstæðurnar, eins og þær eru nú, séu
nokkuð því að kenna, að bankanum
hefir ekki verið vel stjórnað, og hafaá
ýmsan hátt verið færðar ástæður fyrir
þvf, og þær nokkuð réttar, og eg skal
lýsa þvi yfir, að eg fyrir mitt leyti álit
það ekki vera augnamið stofnunarinnar, að festa peninga i lóðum hér i Rvik,
og svo getur máske verið með fleira;
en sem sagt, eg hugsa ekki að það sé
stórkostlegt fé sem i þessu liggur, en
þó töluvert, og að verja þannig fé bankans, er ekki að minu áliti samkvæmt
augnamiði stofnunarinnar, að setja fé
slikt frá þvi að vera i veltu, sem maður segir, landsmönnum til hagsmuna,
til þess að hafa til fé handa þeim,
sem þurfa peninga til einhverra framkvæmda.
En svo vil eg minnast á annað i
sambandi við þetta mál. Að bankinn
hefir verið stofnaður landinu til frarakvæmda, því getur enginn neitað, en
ekki hefir hann verið samgöngumáli
okkar til verulegra umbóta. Þegar fyrst
var farið að hreyfa þvi máli, þá tók
þingið mjög daufiega i það mál. Eg
vil taka til dæmis brúarmálin okkar
þarna austur frá, fyrir þeim barðist eg
á þingi fram undir 20 ár, án þess að
fá þeim framgengt, og þó með því móti
að bjóða fram fé frá sýslunefndunum í
Árnes- og Rangárvallasýslu og úr jafnaðarsjóði, og svo verður það loks, að
það fæst frá þingsins hálfu að leggja
fé til einnar brúar, nefnilega brúarinnar á Ölfusá. Þá fekst málið loksins
fram eftir 20 ára baráttu. Nú er ekki
búið með því, nú fer málið til stjórnarinnar, sem frá þvi fyrsta var altaf
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hlynt þessu máli, en þá er til kemur,
fœr hún loks engan til að framkvæma
það, þar til loks einn af okkar mönnum hér á landi, háttv. 1. þm. Árnes.
(Tr. G.), varð til að taka þetta að sér,
og það varð til þess, að loks brýtur
hann ísinn, og fyrir það er ekki einasta Ölfusárbrúin komin á, heldur kom
Þjór8árbrúin lika þegjandi á eftir, og
svo hver brúin af annari. (Valtýr Ghtðmundxxon: Það var nú hann helzt sem
barðist á móti því á þinginu). Það voru
nú fleiri en hann. Hann hefir þennan
mikla framkvæmda- og viljakraft, en
ölium kann yfir að sjást, en eg legg
miklu meira upp úr hans miklu verklegu framkvæmdum, sem verða landinu
til stórra framfara, heldur en úr yfirsjónum han8, sem bankastjóra. En þó
er einnig rétt að benda á yfirsjónir
ha«i8 og annara, þvi það er til þess að
vara þá við þvf, sem þeim hefir á orðið, og svo getur alt farið vel, og svo
vil eg vona að sé með þetta bankamál,
sem nú liggur fyrir, og að það verði
ekKÍ farið út í aðra sálma en það, sem
baukanum heyrir reglul. til. Þettavar
það, sem eg vildi láta i ljósi, og svo
hika eg ekki við að gefa þvi atkvæði
mitt. En verið getur, að þegar farið
er að íhuga svona mál, að það sýnist
þá hyggil. að hugsa um öðruvísi bankastofnun en þá, sem við höfum nú.
ATKVGB.: 1. gr. samþ. með 17 atkv.
gegn 1 atkv. 2. gr. samþ. með 16gegn
1 atkv. Fyrirsögnin samþykt áu atkvæðagreiðslu.
Málinu visað til 3 umr. roeð 14:1.
Þriðja umr. (C. 55, 310, 397); 15.
ágúst.
Skúli Thoroddsen: Eg hefi leyft mér
ásarat fiejrum að koraa með viðaukatillögur við þetta frv. Eins og mönnura er kunnugt, er svo raælt fyrir í
bankajögunura frá 18. sept. 1885, að
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einn raaður skuli vera endurskoðunarmaður bankareikninganna, og að hann
skuli vera útnefndur af landshöfðingja.
Sú skoðun hefir komið fram áður hér
i deildinni, að það væri óheppilegt, að
útnefning þessa manns væri í höndum
sama valdsins, sem úrskurðarvaldið
hefir um bankamálefni. Nú hefi eg
komið fram með þá viðaukatillögu, að
til þessa starfs skyldu útnefndir 2 menn,
sinn af hvorri deild þingsins, þvi það
er áriðandi og þýðingarmikið, að þetta
starf sé leyst vel af hendi, og að endurskoðuninni sé þannig hagað, að sem
hyggilegast sé i augum landsmanna. Það
hefir komið fram, að sá maður, semnú
hefir þennan starfa á hendi, hefir þurft
að fá sér aðstoðarmann, þar sem endurskoðunarstarfið er orðið svo umfangsmikið, og hefir þetta haft í för meðsér
aukakostnað fyrir bankann. Sá aukakostnaður fyrir bankann, sem af breyttill. minni leiðir, er því svo sára litill,
að menn geta varla fett fingur út í
það, þar sem endurskoðunin siðasta ár
mun hafa kostað 750 kr., svo að kostuaðaraukinn neraur að eins 250 kr. á
ári.
Hér hefir komið fram breyt.till. við
þessar viðaukatill. mínar frá h. þm.
Rvk. (J. Jens.) og öðrum þingm. Þessi
breyt.till. fer fram á að sameinað alþing skuli kjósa annan endurskoðunarmanninn, en landshöfðingi hinn.
Þótt
við, sem stöndum undir viðaukatill., álitura það fyrirkomulag heppilegra, sem
þar er farið fram á, viljura við þó
ganga að þessari breyt.till., með þviað
líkur eru til, að málið gangi þá greiðar gegnum þingið.
Framsögumaður (Tryggvi Qunnarssori):
Hér liggja fyrir 3 breyt.atkv, og aðalraaðurinn fyrir hinu upprunalega breyt,atkv. hefir nú lýst yfir, að hann vildi
aðbyllast breyt.till. á þingskj. 421.
Meirihluti nefndarinnar hefir líka kotn-
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ið sér saman um að vera ekki & móti
þessari breyt.till. Að öðru leyti skal
eg ekki fara mörgum orðum um þetta
atriði, þvf eg mundi kannske vera álitinn hlutdrægur, þar sem þetta snertir stjórn og störf bankans. Eg er á
sömu skoðun og h. þm. ísf. (Sk. Th.)
um það, að það sé heppilegt að skoðunin á reikningum bankans sé vel og
tryggilega af hendi leyst, svo allir geti
borið fullkomið traust til hennar. Eg
álit, að svo mikið væri talað um þetta
frumv. við 2. umr., að eg þurfi ekki
að fara að orðlengja um það nú; en
vil að eins taka það upp til minnis, að
þessi seðlaviðbót, sem hér er farið
fram á, er nauðsynleg bæði vegna
bankans og landsmanna. í ár hefir
orðið að neita mörgum um lán, vegna
peningaskorts, og öllum oss er kunnugt,
að það er almennur áhugi manna út
um land, að þingið geri eitthvað til að
bæta úr peningaástandinu.
Valtýr Guðmundsson: Við framhald 1.
umr. í máli þessu tók eg það fram, að
eg hefði i nefndinni verið mjög á
móti máli þessu, og færði eg þá ýmsar ástæður fyrir þvi, hvers vegna eg
væri því móthverfur. Nú vil eg ekki
láta málið fara svo frá h. deild, að eg
endurtaki ekki mótmæli þessi.
H. framsm. (Tr. G.) tók það fram, að
það þyrfti að auka fjármagn bankans.
Eg játa það rétt að vera, að vér þurfum öflugri banka en landsbankinn er
nú. Og hér er nú annað frumv. á ferðinni, sem býður oss slikan banka, þvi
að það er auðsætt, að þótt þetta frv.
yrði samþykt, þá er með þvi ekkiannað gjört en bætt úr hinni brýnustu
bráðabirgðaþörf, og það er gert með
þvi, að ganga inn á þá braut, sem allir verða að játa að er mjög hættuleg.
Eg hefi átt tal við hina útlendu bankamenn, sem hér eru nú, um mál þetta,
og voru þeir fyllilega þeirrar skoðunar,

ÍMÖ

að það væri hættuúrræði, sem flrutnv.
gerði ráð fyrlr að tekið yrði.
Það hefir verið sagt ura hitt bankafrumv., að það væri varúðarvert að
ráða þvi til lykta á þessu þingi, sökurn
þekkingarskorts þingmanna á bankaniálum. En hið sama mun megasegja
um þetta frumv., að það mundi ráðlegra
að leita bófanna hjá stjórninni áður
en það væri útkljáð af þingsins bálfu,
Eg tek það aftur upp, sem eg nefndi
við 1. umr.
Hvernig stóð á þvi að
bankastjórnin leitaði eigi til stjórnar*
innar með þetta mál? Henni var það
þó i lófa lagið. Veðdeildarfrumv. var
borið undir hana, og hún hefði átt að
vita, eigi siður þá en nú, að hún mundi
þurfa að halda á auknum peningaforða,
ef það yrði samþykt.
Ef það er þörf á að hugsa sig betur
utn frumv. um hlutaveltubankann en
kostur er á þessu þingi, þá er ekki
siður þörf á að hugsa sig eins. vandlega
um þetta frurav.
Eg er sannfærður um, að hér er verið að ganga út á hættulega braut, og
þó hún nú væri hættulaus, þá er hér
að eins að ræða um bráðabirgðabót en
ekki framtiðargagn. Að þvi er breyt,till. snertir, þá mun eg helzt hallast að
breyt.till. h. þm. Skagf. (Ó. Br.), af þvf
að eg hygg, að hún muni geta orðið
frumv. helzt til hnekkis, þvi eg játa
það, að eg er fúsastur að greiða atkv.
með þvi, sem eg ætla að geti orðið
frumv. til falls.
Guðlaugur Guðmund&ton: Eg ætlaði
við siðustu umr. að taka sem snöggvast til máls, en lét það vera, af því að
umræður voru þá orðnar langar.
Eg ætlaði þá að láta i ljósi, að eg
væri ekki hræddur um að viðskiftaþörfin nú þyldi ekki þessa seðlaviðbót. En
hins vegar dylst mér það ekki, að vér
með pessari nýju seðlaútgáfu köstum
óþægilegu ljósi á oss i útlöndum, og
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vekjum þar ástæðulausa ótrú á peningabag vorum, og þetta getur orðið oss
meiri skaði i framtiðinni, en stundarhagurinn af þessum 250,000 kr. i nýum seðlum. Þetta eru ástæðurnar fyrir því, að eg get ekki stutt frv. þetta.
En væri nú svo, að þessi seðlaaukning yrði til þess að seðlarnir féllu i
verði, þá getur engum óblindum manni
dulist, að voði er á ferðum, þá vofir
yfir sýnilegt verðhrun á eignum manna,
sýnilegt hrun á efuahag manna. (Tryggvi
Gunnarsson: Hvernig það?). Eg þarf
ekki að færa h. þm. rök fyrir þvi,
bann hlýtur að sjá það, og þekkja
dæmin úr sögunni, hvílikt efnahrun
hefir orðið, þegar gjaldeyrir hefir fallið í verði. Þegar svo litið er á frumv.
þetta i sambandi við frumv., sem hér
er búið að samþykkja, frumv. um veðdeildina, og þegar enn fremur er litið á
hag bankans, að hann hefir hvorki
mikið starfsfé lausteða á reiðum höndum né neina peningastofnun við hlið
sér, sera geti lánað honum handbært
fé til bráðabirgða, þá sé eg ekki annað en þessi vegur sé mjög hættulegur,
svo framarlega sem seðlarnir reynast
of margir, og jafnvel þótt þeir reynist
það ekki, vegna þess vantrausts, sera
það mun vekja á oss út á við; að vér
gripum til þessa hálfgjörða óreiðuráðs
nú, getur síðar orðið oss óþægilegur
þröskuldur í vegi fyrir að koma peningamálum vorum inn á réttari braut.
Eg álit það miklu réttara að landssjóður láni bankanum fé, til þess að
komast á flot aftur, og hafi hann það
fé ekki fyrir hendi, þá mundi það
reynast happadrýgra að hann tæki lán,
tii þess að hlaupa undir bagga með
bankanum, en að gripið sé til þess óyndisúrræðis, sem frumv. gjörir ráð
fyrir. Það er ofseint að byrgja brunninn þegar barnið erdottið ofan í hann,
og það er ofseint að fara að takmarka
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seðlafjöldann, eða tryggja seðlana,
þegar verðhrun er byrjað.
Mér heyrðist h. 1. þm. Árn. (Tr. G.)
gjöra ráð fyrir, að bankinn mundi innan skamms verða að fara að segja upp
lánum og innheimta þau. Liggur þá
sjálfsagt ekki annað fyrir oft og einatt
en að ganga að veðunum og selja þau.
Eg þarf ekki að fara mörgum orðum
um það, á hvaða braut þá er komið,
það sjá allir, og þá fer meira að segja
bankastjórnin sjálf liklega að sjá, að
athugasemdir minar um bankann, við
umræður um annað mál, hafi verið á
öllu meiri rökum bygðar en h. 1. þm.
Árn. (Tr. G.) vildi þá kannast við.
Landshöfðingi: H. frarasm. (Tr. G.)
gat þess við síðustu umræðu málsins,
að eg hefði látið það í ljósi, að eg væri
frumv. þessu meðmæltur. Eg man ekki
til að eg hafi tekið til máls fyr í máli
þessu, og hlýtur hann því að hafa átt
við privat samtal okkar á milli. En
það er ekki fyrir það, að eg er fús á
að standa við það, að eg persónulega
álit engan háska búinn af frv. þessu.
Frá stjórninni hefi eg ekkert umboð til
að segja neitt ákveðið um málið og
veit ekki hvernig hún muni taka i það.
Eg get að eins sagt það, að eg mun
leggja með þvi að frumv. fái staðfesting, af þvi að eg álit viðskiftaþörfinni
engan veginn ofboðið, þótt seðlafúlgan
sé hækkuð um 5O°/o. Eg ræð þetta af
ástæðum þeim, sem teknar hafa verið
tram i h. deild, og af því að hér hefir
oft verið á umferð i landinu töluvert
af útlendum seðlum auk innlendu seðlanna. Stundum hefir verið sent frá
rfkissjóði til jarðarbókarsjóðs töluvert af
dönskum seðlum, og hafa þeir jafnharðan ruunið út um landið. Þetta meðal
annars bendir á að viðskittaþörfin muni
þola töluvert meira af seðlum en þá
hálfu miljón, sem hingað til hefir verið
gefin út. Það hefir stundum komið fyr-
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ir, að litið hefir verið fyrirliggjandi af
seðlum i landssjóði og í bankanum, peningaforðinn hefir mest allur verið í
gulli og silfri. Eg get ekki gjört mik
ið úr hættunni á að seðlarnir muni
falla i verði við það að þeim er fjölgað dálítið. Þegar seðlarnir féllu ekki í
verði, er gefin var út hálf miljón króna
i seðlum með ekki aðra trygging á bak
við sig en lánstraust landssjóðs, þá er
óliklegt að þeir falli nú i verði, þótt
gefnar séu út 250000 kr. í viðbót, sem
auk tryggingar landssjóðs hafa á bak
við sig varasjóð bankans, en sú ’/»
miljón, sem upprunalega var gefin út,
mun hafa fulla trygging i eignum bankans.
Það hefir hvað eitir annað verið tekið fram, að það væri varúðarvert að
gefa út ótrygða seðla; en eg kannast
ekki við, að seðlar landssjóðs séu ótrygðir. Enn fremur hefir það verið
sagt, að það væru eigi aðrar þjóðir en
óreiðuþjóðir, sem gæfu út ógulltrygða
seðla. Það er að vísu satt, að seðlar
eru venjulega málmtrygðir, en vér vitum að þjóðir, sem engum dettur í hug
að kalla óreiðuþjóðir, gefa út önnur
bréf, ríkisskuldabréfin, sem trygð eru
með engu öðru en lánstraustri rfkisins.
Þannig hafa t. d. Danir gefið út rikisskuldabréf sin.
Vér gefum engin slík
bréf út, og hvi mundi oss þá ekki óhætt að gefa út dálitia seðlaupphæð,
þótt eigi sé önnur trygging fyrir þeim
en landssjóður og lánstraust hans? Eg
skil því ekki í þessari grýlu, að það
muni koma óorði á peningahag landsins meðal útlendinga, ef vér gefum út
þessa litlu seðlaupphæð i viðbót, einar
250000 kr. Eg veit ekki til að það
hafi komið óorði á aðrar þjóðir, þótt
þær hafi gefið út rikisskuldabréf upp
á majrgar miljónir króna. (Valtýr Guðmundsson: Það er alt annað!).
Alþ.tíð. B 1889.
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I sjálfu sér er það ekki, að eins að
seðlarnir gefa enga beina rentu eins og
ríkisskuldabréfin. En seðlarnir eru ætlaðir fyrir gjaldeyri innanlands, og þeir
ganga sinu fulla ákvæðisverði í öll opinber gjöld. Ég verö því persónulega
að ætla, að ekki sé nein hætta á að
seðlarnir muni falla i verði, þótt þvi
sé viðbætt, sem frumv. fer fram á, né
heldur að vandræði geti leitt af þvi á
annan veg.
Hvað viðaukatill. snertir, þá get eg
vel felt mig við tillöguna á þgskj. 321.
Að eins kann eg illa við það, að það
er farið fram á það þar, að annar endurskoðari bankareikninganna skuli kosinn nú af sameinuðu þingi, þar sem
það þó er ákveðið í bankalögunum, að
landshöfðingi skuli skipa endurskoðunarmann bankareikninganna, og sömuleiðis er gjört ráð fyrir i frumv. um
stofnun veðdeildar við landsbankann,
að landshöfðingi skipi endurskoðunarmann reikninga hennar.
Af þessu
þykir mér það óviðkunnanlegt, að hér
skuli gert ráð fyrir, að sameinað þing
kjósi nú þegar endurskoðunarmann fyrir árin 1900 og 1901, og af því var
það, að eg fór fram á það við h. forseta, að hann skifti i sundur atkvæðagreiðslunni um viðaukatill., og léti fyrst
greiða atkvæði um fyrri hluta hennar,
aftur að orðunum: »í fyrsta skifti* o.
s. frv. Ef að eins þessi fyrri hluti yrði
samþyktur en síðari hlutinn feldur, þá
get eg vel aðhylst tillöguna, annars tel
eg ekki tryggilegt, að hún muni geta
orðið staðfest. Eg er ekki einu sinni
viss um að forseti sameinaðs þings
telji sér heimilt að láta kosningu endurskoðunarmannsins fyrir 1900 og 1901
fara fram á þessu þingi, þar sem enginn lagastafur er fyrir því, heldur þvert
á móti.
Jón Jensson: Eg ætla ekki að tala
78 (20. okt).
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um aðalatriði máls þessa, af þvi að eg
er ekki bankafróður maður, og af þvi
að eg vil ógjarna tala um mál, sem
eru fyrir utan sjóndeildarhring minn.
í>ó skal eg taka það fram, að eg er
ekki hræddur við þessa seðlaútgáfu,
sem hér er um að ræða, og fanst mér
hæstv. lhs. færa góð og gild rök fyrir
þvi, að hræðslan við hana væri ástæðulaus. Eg treysti þvi líka að stjórnin
muni athuga mál þetta meö aðstoð
bankafróðra manna, og að hún muni
ekki staðfesta iögin, ef henni sýnist
hætta muni geta stafað að þeim, og að
sömuleiðis muni hún sjá um, að allrar
varúðar verði gætt, svo að heimild sú,
sem lög þessi veita, verði ekki notuð
um skör fram, eða meira en góðu hófi
gegnir.
Þá er að minnast á breyt.till. mina
við viðaukatill. á þgskj. 397, um skipun
tveggja endurskoðunarmanna við landsbankann. Eg álit það nauðsynlegt og
tima til kominn að bæta við einum endurskoðara. Eg hefi sjálfur verið end
urskoðari bankareikninganna áður, og
eg veit, að eftir þvi sem störf bankans
hata aukist síðan, þá hlýtur að vera
þörf á þessari viðbót.
Hæstv. lh. vildi fella burtu þau orð
í br.till. minni, þar setn gjört er ráð
fyrir að endurskoðunarmaðurinn sékosinn á þessu þingi, þrátt fyrir það þótt
ekki sé búið að staðfesta lögin, sem
fyrirskipa kosninguna. Eg setti þetta
ákvæði í breyt.tili. með fullum vilja og
vitund um, að það væri dálítið einkennilegt. En eg hafði fyrir augura samskonar dæmi áður. Það má heita að
það sé algild regla hér á þingi að kjósa
menn til vonar og vara, ef lög verða
samþykt. Þetta var t. d. gjört þegar
samþykt voru lög um eiraskipsútgerð
landssjóðs, þá var samþykt að kjósa
endurskoðunarmann útgerðarreikninganna, og hann þegar kosinn á sama
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þingi, þótt lögin væru ekki staðfest fyr
en seinna. Hið sama er að segja um
fyrstu kosningu gæzlustjóra við landsbankann. Eg sé ekki mismun á þessum tilfellum og þvi sem hér er um að
ræða. Hér er ekki fremur en þá um
það að ræða, að kjósa ofan í gildandi
lög, og kosning sú, sem hér er um að
ræða, fær fyrst þá sitt framkvæmdagildi, er lögiu öðlast gildi. Sá endurBkoðari, sem landsh. á að skipa, er til;
það er ekki tilgangurinn að hreyfa við
honum, en tilgangur breyt.till. er sá, að
bæta við nýjum endurskoðara, og ef
lögin verða staðfest, þarf einhver að
hafa verið kosinn, til þess að taka við
þessum starfa. Eg álít langt frá að
nokkuð sé á móti að þetta sé gjört,
þvert á móti tel eg það nauðsynlegt,
til þess að lögin geti náð tilgangi sinum. Það er ekki rétt að láta það
ganga svo, að ekki sé sem tryggilegast
uni búið með endurskoðun bankareikninganna. Þau ákvæði, sem hér er um
að ræða, geta ekki orðið frv. að falli,
og eg vil eKki að þau verði það, en
það er nauðsynlegt að hafa þau.
framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): H. þm. Vestm. (V. G.) taldi sem
fyr frumv. þetta ægilegt og háskalegt,
og bar hann þar fyrir sig orð bankamannanna dönsku, sem hér eru, að svo
væri. En eg veit svör þeirra eins vel
og þm. Vestm, af því eg hlustaði á
þau jafnt og hann.
Þegar þeir voru
spurðir um hvort þeir álitu frv. þetta
hættulegt fyrir landið, eða til hindrunar fyrir stóra bankamálið, þá svöruðu
þeir: að þeir sæu ekki að svo væri,
og að þeirn findist ekkert á móti að
þetta frumv. væri samþykt jafnhliða
stóra frv., því að ef svo færi, að stjórnin aðhyltist fremur frv. um hlutabréfabankann stóra, þá gæti hún látið vera
að staðfesta þetta litla frumv. En ef
frumv. um hlutafélagsbankann feng
i
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ekki framgang i bráð, þá væri þægilegtíyrir oss að fá seðlaaukn’nguna nú
í bráðina, en nokkurn veginn mætti á
sama standa þegar stóri bankinn er
settur á stofn, hvort heldur hann á að
innleysa 500000 kr. í seðlum eða 750000
kr.
Þetta hafa h. samnefndarmenn
minir heyrt með mér, svo það er ekki
til nein8 fyrir h. þm. Vestm. (V. G.) að
bera á móti því, að þetta sé rétt hermt.
Það getur ekki komið til mála að hætta
sé af þessari auknu seðlaútgáfu, eða
að menn þurfi að kviða fyrir verðfalli
á seðlunum fyrir það, þar sem bæðiað
landssjóður er á bak við þá, þeim til
tryggingar, og skylda er að taka þá
með ákvæðisverði upp i öll opinber
gjöld Ef ekki þarf á öllum seðlunum
að halda, viðskiftanna vegna, þá fer
svo, að það sem um fram er viðskiftaþörfina, kemur inn i landssjóð og bankann, og liggur þar þangað til viðskiftaþörfin eykst aftur.
Eina hættan sem
ætti að geta stafað af seðlamergðinni
væri sú, að þeir færu hrönnum saman
út úr landinu, og að landssjóður eða
bankinn yrði að innleysa þessa seðla
fyrir silfur og gull. En nú höfum vér
undanfarinna ára reynslu fyrir oss, að
sú upphæð, sem til útlanda fer, af islenzkum seðlum, nemur ekki raeiru en
50—100000 kr. ári, en af slíkri upphæð,
og þótt helmingi stærri væri, er engin
hætta búin, hvorki fyrir bankann né
landssjóð.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) talaði um
voða, sem gæti framkomið, og að jarðir mundu geta hrunið f verði, ef frv.
þetta yrði samþykt. En eg held hættan i þessu atriði yrði einmitt miklu
meiri, ef frv. þetta verður ekki samþykt.
Það er öllura ljóst, að þegar einhver
vara er á boðstólum, en fáir eða engir
kaupendur eru, vegna peningaskorts,
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þá fellur hún í verði, en þegar fé er
fyrir hendi, og margir kaupendur eru,
þá stigur varan; og svo mun fara hér
á landi, ef peningaþröngin heldur áfram, þá þurfa margir að selja jarðir
sínar, en fáir geta keypt þær vegna
peningaleysis, og við það falla þær i
verði, en aftur á móti, ef frv. þetta
verður samþ. og 250,000 kr. aukast við
peningaforða landsins, þá eiga menn
hægra með að kaupa, svo jarðeignir
haldast i verði.
í öðru lagi á bankinn þá hægra
með að vera vægur í. skuldakröfum
við skuldunauta sina, þegar hann fær
viðbót við fjárstofn sinn.
H. þm. (Guðl. G.) hafði það eftir mér,
að eg hefði sagt við síðustu umræðu,
að ef f¥v. þetta yrði ekki samþykt, þá
mundi bankinn hljóta að ganga hart að
mönnum með innheimtu á lánum. Þetta
er að þvi leyti rétt, að verði veðdeildarlögin staðfest, þá er það nauðsynlegt, bæði fyrir lántakendur og bankann, að hann hafi talsvert af peningum
til þess að geta keypt veðskuldabrét
þau, sem honum bjóðast, annars er hætt
við að lántakendur í veðdeildinni þurfi
að selja vaxtabréf sín til kaupmanna i
verzlunarskuldir með alt of miklum
afiföllum, þeim og veðdeildinni til skaða.
Þess vegna virðist mér það ljóst, að
verði nú frv. þetta felt og þar með
skotið loku fyrir að bankanum aukist
fé á þann hátt, þá verður hann á annan hátt að bæta í peningakassann og
það verður með því eina móti að draga
inn nokkuð af útistandandi lánum, en
allir sjá, að það er neyðarúrræði að
þurfa að fara freklega i skuldakröfur,
eftir því sem ástand manna er nú.
Eg vona að mönnum sé farið að skiljast það, að það er áriðandi að bankinn hafi talsvert fé til að kaupa vaxtabréf veðdeildarinnar, til þess að verja
78*
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þau fyrir miklu verðfalli, og að hann
hafl svo mikil peningaráð, að hann geti
Jegið með nokkuð af vaxtabréfunum,
og þurfi eigi að selja þau fyrir hversu
lágt verð sem býðst.
Þegar útlendi markaðurinn opnast
fyrir vaxtabréfln, þá verður hægra að
halda þeim i verði, en að útlendi mark
aðurinn tyrir þau batni næsta ár, býst
eg varla við að verði, því peningahagur Dana og Norðmanna breytist varla
svo bráðlega til batnaðar. Hér i landi
er varla við miklum markaði fyrir þau
að búast i bráð, sfzt svo að menn kaupi
þau fyrir peninga.
Þar sem menn eru altaf að endurtaka,
aðseðlarnir séu óinnleysanlegir,þá er það
rangtjundanfarinna ára reynsla sýnir, að
þeir eru ekki óinnleysanlegir. Siðan 1893
hefir enginn vitað til þess að nokkur hafl
svo komið með fslenzkan seðil til landsbankans hér, eða Landmandsbankans í
Khöfn, að hann hafi ekki fengið viðstöðulaust fulla borgun hér, og þar 99°/o
Enn þá var þm. Vestm. að telja frv.
og stjórn bankans til áfellis, að ekki
var fyrir þing leitað álits stjórnarinnar
um málið, en því hefir áður verið svarað sem ástæðulausu, og skal eg ekki
fjölyrða frekar um það atriði.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg býst nú
ekki við að hinir h. þingdm. taki mikið
tillit til þess, sem eg tók fram áðan,
þar sem bæði hæstv. landsh. ogbankastjórinn fylgja þessu frv. svo mjög, en
þó vil eg drepa á það, að allmikill
munur eráseðlura og rlkisskulda- og veðskuldabréfum, bæði að því er snertir
tilgang þeirra og alla meðferð; seðlarnir eru vaxtalaus þvingaður gjaldeyrir
manna á milli, en hverjum manni er
i sjálfsvald sett, hvort hann vill kaupa
rikisskuldabréfin eða ekki, og þau gefa
af sér vexti. Seðlarnir eru vaxtalaust
þvingunarlán úr hvers manns vasa og
það er mikill mismunur. Eg sagði ekki
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að seðlarnir væru ótrygðir heldur óinnleysanlegir, en það kalla menn að séðlar
séu innleysanlegir, þegar gull eða annar
verðmætur gjaldeyrir fæst fyrir þá, hvenær sem þess er óskað. Þó fá megi póstávisanir fyrir seðlana er það talsverðum
vandkvæðum og kostnaði bundið. Allir eru samdóma um það, að von sé á
verðhruni á seðlunum, ef oflítið gengur
út, og þá er spurningin: hvenær verður otmikið af seðlum? Ef þingiðgengur inn á þessa braut, er svo hætt við að
freistingin verði ofmikil til að gefa út
meiri seðla en heppilegt er. Og reynslan hefir sýnt, að þær þjóðir, sem hafa
gefið út ofmikið af seðlum og siðan
keypt gull til að tryggja þá, hafa orðið
að gefa ákaflega hátt verð fyrir það.
Eg sagði ekki að voði væri á ferðum,
eins og nú stendur, en eg hafði fyrir
mér orð hins háttv. þm. Arn. að það
gæti orðið voði, ef eitthvað ber út af.
Hann býst við að þessi '/* m>lj- bæti
úr peningavandræðura raanna, en gjörir þó jafnframt ráð fyrir, að menn brúki
þau lán, er þeir fá til að borga með
skuldir til kaupmanna, með öðrum orðum, að þetta verði eintóm eyðslulán.
En er það ekki voði að veita lán, sem
verður eyðslueyrir og hverfur þannig
i sjóinn? Þá hygg eg menn séu bráð
um búnir að ganga brautina á enda.
Skyldi það þá verða nokkuru betra fyrir
bankann að ganga að mönnum með
skuldheimtu eftir 2 ár heldur en nú, og
er þá freistingin og nauðsynin á því að
nota þetta óreiðuráð ekki orðin enn
meir knýjandi?
Eg tala um þetta alveg án tillits til
»stóra bankans<; það getur vel verið
að hann verði með timanura ráð til að
bjarga okkur. Það kemur ekki þessu
máli við. En sá vegur, sem hér er
lagt inn á, er beinn vegur út í ófæruna.
Valtýr Guðmundsson: Eg skal ekki
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tala mikið utn þetta i viðbót vlð það
sem eg hefi aður sagt, og það þvi fremur, sem útlit er fyrir, að hinir h. þdm.séu
svo blindaðir af trausti á hæstv. lh. og
h. þm. Arn. i þessu efni, að það verði
til litils. En mér þótti hæstv. landsh.
furðu litill fínansfræðingur, þar sem
hann fór að jafna saman seðlura og
rikisskuldabréfum, sem ekki getur náð
neinni átt. (Landshöfðingi'. Astæður!).
Ástæðurnar hefir h. þm. V.-Sk. þegar
tekið fram. Rikisskuldabréf eru gefin
út upp á hundruð króna og ganga ekki
manna á milli sem iöglegur og þvingaður gjaldeyrir, og enginn er skyldur
að kaupa þau. (Iryggvi Ounnarsson:
& Börsen eru þau keypt og seld fyrir
tugi þúsunda á hverjum degi). Jú, en
það geta veðdeildarbréfin lika orðið, og
mun h. þm. ekki vilja jafna þeim við
peninga eða seðla. Háttv. þm. Árn.
vefengdi að bankamennirnir hefðu talið þessa seðlaaukningu mjög varkárverða, og vil eg i þvi skyni vitna til
háttv. 1. þm. 6. K í nefndinni «pru þeir
að eins spurðir að þvi, hvoit þessi seðla
aukning mundi verða því til fyrirstöðu,
að þeir vildu taka að sér að leysa inn
seðla landsbankans, ef til kæmi, og við
þvi kváðu þeir nei, og þaö var svo
sem auðvitað, að þeir gætu eins vel
innleyst 750,000 eins og 500,000. H.
þm. Árn. sagði að þetta yrði að eins
hættulegt með svo feldu móti, að seðlarnir færu til útlanda, en þetta liggur
beint fyrir. Kaupmenn fá skuldir sínar greiddar i islelizkum seðlum, fara
svo með þá i Landmandsbankann og
fá gull i staðinn. Landmandsbankinn
heimtar slðan skuld sina af landsbankanum og þegar hún er orðin svo há,
að landsbankinn getur ekki borgað
meira, verður hann aö biðja Landmandsbankann að hætta að innleysa
seðlana, en þá hljóta þeir að falla í
verði, og það þvi meir sem seðlaupp-
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hæðin er meiri. Þó menn vilji ekki
taka sönsum og sjá þetta nú, getur
verið að menn fái að reyna það seinna,
og þá munu menn varla verða þeim
h. þm. þakklátir, sem hafa samþykt
þessi lög.
Pétur Jónsson: Það væri nú ef til
vill réttast fyrir mig að tala ekki mikið i þessu rnáli, og vel get eg búist við
að sagt verði, að eg hafi ekkert vit á
þvi, eða sé blindaður. Reyndar finst
mér það óviðkunnanlegt at h. þm.
Vestm., sem ekki er neinn fínansfræðingur sjálfur, að kalla alla menn blindaða, sem ekki eru sömu skoðunar og
sjálfur hann í þessu máli. Hann er
svo að segja sá eini í deildinni, sem
ekki hefir tekið mál þetta rólega, svo
nærri liggur að ætla, að hann kunni að
vera blindaður; að öðrum kosti verður
maður að álíta að hinir h. þingdm. sé
ekki blindaðir heldur blindir.
Mér
fanst það líka undarlegt, þar sem þm.
var að jafna saman þessu frv. og hinu
stóra bankafrv. I irínum augum er
þetta lrv. smámál, sem ekki er svo
ákafi. vandasarnt að mynda sér skoðun á, og ekki þarf aö vera sérlegt kappsmál um, livort stendur eða fellur. En
hitt, að veita einkarétt til seðlaútgáfu
um '.0 ár, sýnist mér óendanl. mikið
athugaverðara og vandasamara. Eg er
þvi hræddur um að hinn h. þm. hafi
ekki boiið þetta vandlega saman. þá
hefir það verið sagt, að hætta væri á
að seðlarnir féllu i verði, en það er
einkennilegt, að hinir 2 h. þm., sem
hafa haldið þessu fram, og báðir eru
skýrustu menn, hafa ekki getað gjört
það skiljanlegt, hvernig þetta mætti
verða; mér er það jafn óskiljanlegt eftir sem áður. Eg hefi aldrei orðið var
við að maður fengi ekki fult andvirði
fyrir íslenzkan seðil, ef maður hefir
hann i höndum og ekki hefir verið tilfært eitt einasta dæmi þess. Tökurn
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til dæmis að kaupmaður vilji ekkitaka
við af mér seðli með fullu verði; eg
læt hann þá í opinber gjöld, eða ef eg
hefi ekki þörf fyrir það, kaupi fyrir
hann póstávísun, og að hægt er að
fá póstávísanir fyrir fult verð seðlanna sýnist roér næg trygging fyrir því,
að þeir geti ekki fallið i verði. En
með því móti geta þeir safuast um of
i landssjóðinn; en er það eiginlegur voði?
Auðvitað getur það orðið honum til óhagræðis. En að skoða það stóran
voða er svipað og að hugsa sér, að á
einum degi rigni eins mikið og venjulega á heilu ári, og þá yrðu auðvitað
allar bygðir i voða. Hvorttveggja finst
mér jafn ólfklegt að komi fyrir, þeir
koma smátt og smátt, af því að aldrei
getur komið meiri stifla i þann straum,
og eru þvi allar Hkur til að hægt sé
að standast hann. Gerum ráö fyrir
því versta, sem sé, að þessi ’/< milj.
reyndist óþörf, seðlarnir hyrfu þá sem
snöggvast, en kæmu svo óðara aftur
inn i landssjóð; er þá ekki landssjóður
nógu sterkur til aö standa straum af
þvf ? Setjum svo að seðlarnir væru
lánaðir út og siðan jafnharðan keyptar
fyrir þá póstávísanir.
Landssjóður
kerast þá i
miij. kr. skuld við ríkissjóð
fyrir lán, sem bankinn bæri búinn að
veita landsmönnum, það væri að vísu
óþægilegt, en halda menn að landssjóður gæti ekki greitt úr þeim vanda?
Menn segja að landssjóður geti tekið
lán fyrir gullforða og því er eg samþykkur, en mundi hann ekki eins geta
fengið umliðun hjá ríkissjóði, á meðan
úr þessu greiddist? Eg sé engan voða
i þessu efni fyrir böndum.
Þórður Thoroddsen: Mig furðar stórlega á þvi, að andraælendur þessa
trumv. hafa ’ekki komið með breyt.till.
um, að þessar 250,000 verði trygðar
með gulli og silfri. Ef viðskiftaþörfln
ekki þolir þessa uppbæð, þá hefði þeim
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verið auðvelt að koma með ákvæði
um, að bankinn hefði ávalt nóg fyrirliggjandi i gulli og silfri til tryggingar.
Mér finst þetta benda til þess, að andmælendur frumv. séu hættir að trúa
sinum eigin orðum. Mér finst þaðbenda á,
að þeir við þessa umræðu séu farnir að
trúa þvi, að viðskiftaþörfin þolí þetta.
Ef andmælendur frumv. eru hræddir
um, að bankinn komi á næsta þingi og
hiðji ura, að enn þá verði fjölgað seðlunum, þá er þinginu alls ekki skylt
að þjóta upp til handa og fóta og samþykkja það; þá er ofur-hægt að snúa
aftur, eða réttara sagt, nema staðar á
þessari braut; og þingið getur þá vel
staðið sig við að segja nei við þeirri
beiðni. En annars skil eg ekki i, hvers
vegna menn eru nú að einblína á þetta
gull og silfur til tryggingar, þar sem
aö flestum kemur saman um, að þessi
aukning seðlanna ekki sé hættuleg,
vegna viðskiftaþarfarinnar.
Það er fyrst, þegar raenn eru orðnir
hræddíjjBim, að seðlarnir séu orðnir of
margir, of margir i samanburði viö viðskiftaþörfina, að varlegra er að hafa
gull og silfur fyrirliggjandi til að Ieysa
þá inn, og það eru ekki fyrstu þúsundir seðlanna, sem út eru gefnir, sem að
tryggja þarf með gulli; það eru seinustu þúsundirnar, þær þúsundir, sem
að næst liggja því, að viðskiftaþörfinni
verði ofboðið.
Setjum svo, að viðskiftaþörfin útheimti
1 railj. króna.
Við fyrstu 500,000 krónurnar þarf
enga tryggingu i gulli og silfri, við
næstu 250,000 kr. þarf litla tryggingu,
en það er fyrst þegar 250,000 kr. er
enn bætt við, sem þörf er á tryggingu.
Meðan viðskiftaþörfin hér á iandi þolir
seðlafjöldann, þá er engin þörf á fyrirliggjandi gullforða, en þegar hún hættir að þola hann, þá getur þingið sett
bankanum það skilyrði, að hann hafl
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gull og silfur til að tryggja seðlana
með.
(Guðlaugur Guðmundsson: Þá
verður gullforðinn dýrari).
Háttv. þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) benti
mér á, að andmælendur frumv. eru á
undan timanum; þeir eru langt á undan sínum tfma. Það hefir sýnt sig i
mörgum málum.
Að þvi er snertir skyldu banka að
hafa til guliforða, þá vil eg benda á
það, að bankafróðir menn eru nú að
snúast að þvi, að þessi gullforði sé óþarfur nema innan vissra takmarka,
að hann sé i sjálfu sér »humbug<, ef
að seðlarnir eru ekki ofmargir —
Það er að eins gagnvart útlandinu, sera
tryggilegra er að hafa gullforða, innanlauds viðskiftin þurfa þess ekki með.
Löndin þurfa að »liquidera< skuldir
sinar við útlönd og þar þarf gull; þar
er ekki hægt að brúka seðla.
Eftir landhagsskýrslunum árið 1897
hafa 300,000 krónur verið fluttar inn i
landið i peningum af kaupmönnum, en
útfluttar ekki nema 500,000 krónur i
peningum. Tiltölulega lítið er þvi meira
flutt út en inn. Þetta sýnir, að gulllaust er þetta land ekki, og i flestum
árum mun lítið sem ekkert vera útflutt
meira af peningum en innflutt.
Háttv. þm. Vestm. (Valt. G.) bar það
undir mig, hvort að ekki væri satt, að
bankamennirnir hefðu sagt, að óráðlegt
væri að gefa út x/< milj. kr. i seðlum.
Eg skal bera það, að þeir hafa sagt
við nefndina, að það sé sjálfsagt og
hyggilegt, og að þeir vegna hlutafélagsbankans hefðu ekkert á móti þvi; en
aftur hafa þeir lika sagt privat við mig
og háttv. þm. Vestm. (V. G.), að það
væri óráðlegt; þeir hafa því hvorttveggja
sagt, að það væri ráðlegt og að það
væri óráð, annað frá almennu sjónarmiði, en hitt frá hlutafélagsbankans og
landsbankans sjónarmiði. Hverju á að
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trúa? Eg trúi hvorugu, því að þetta
getur verið einn liður i þeim »fínansoperationum<, sem að þessir menn eru
komnir hingað til að gjöra.
Eg fyrir mitt leyti sé ekkert á móti
þvi, að samþykt séu bæði frumvörpin,
bæði hlutafélagsbanka-frumvarpið og
seðla-frumvarpið. Allt fer í sömu gröfina, til stjórnarinnar; hún vinsar þá úr,
það sem henni lizt bezt og sker niður
við annað trogið þetta og við hitt trogið
hitt, og fær oss svo i hendur það sem
eftir verður.
ATKV.GR.: Breyt.till. á þingskjali
421, 1. liður, að undanskildum orðunum:
»i fyrsta skifti fyrir árin 1900 og 1901<,
samþykt með 19 samhli. atkv.
Orðin: »i fyrsta skifti fvrir árin 1900
og 1901 <, samþ. með 14 sarahlj. atkv.
Breyt.till. á þingskj. 421 við 1. málsgrein i viðaukatill. á þingskjali 397
kemur þá eigi til atkvæða.
Breyt.till. á þingskjali 421, 2. liður,
samþyktur sem orðabreyting.
3. gr. á þingskj. 397, þannig breytt,
samþykt með 20 samhlj. atkv.
4. gr. á þingskj. 397, samþykt með
20 samhlj. atkv.
Frumv. í heild sinni, þannig breytt,
samþykt með 18 : 3 atkv., og verður
endursent efri deild.

Burðareyrir undir krossband.
FRUMVARP til laga um burðareyri
innanlands undir íslenzk blöð og tímarit i krossbandi. (C. 297); 1. umr.;
9. ágúst.
Ælutningsmaður
(Guðlaugur Guðmundsson): A þinginu 1897 kom fram
hér i deildinni frumv. samhljóða þessu,
sera nú liggur fyrir, að undanskildum
nokkurum sraábreytingum, en málið
dagaði uppi i nefnd. -
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Tilgangur frumv. er að gjöra útgef- leitt, og tekjuhallinn þvi hverfandi. —
endum íslenzkra blaða og tímarita, svo Varla er hætt við því, að þetta verði
og póststjórninni, hægra fyrir með út- til þess að blaðakaup og blaðaflutningsendingu þeirra, og hins vegar, að stuðla ar á landi vaxi svo mjög, að landpóstað þvi, að móttakendur geti fengið blöð ar verði kostnaðarsamari. Oftast yrði
og timarit sem greiðlegast, og fengið það svo, að blöðin yrðu send með strandferðaskipum á aðkomustaðina og landþau óskemd.
Hér er farið fram á að póstmenn póstar tæki þau á bakaleiðinni, en þá
skuli vega í einn lagi alt það, sem í hafa þeir að jafnaði lítinn flutning. —
einu er afhent til flutnings, og sé burð- Að öðru leyti skal eg ekki ganga inn
argjald greitt eftir samanlagðri punda- á einstök atriði.
Pétur Jónsson: Eg vil að eins gjöra
tölu.
Mér finst það
Með bréfi 1. ágúst þ. á. hefir póst- örstutta athugasemd.
meistarinn i Reykjavík lýst yfir þvi, athugavert, að þetta fyrirkomulag gæti
að þetta væri til mikils hægðarauka aukið landflutning á blöðum; vildi eg
fyrir póstmenn, og hefir hann gefið því skjóta þeirri hugsun fram, hvort
upplýsingar um, að það væri fullkomið ekki væri nauðsynlegt að setja landdagsverk fyrir einn mann, að stimpla póstana í samband við skipaferðirnar,
frímerki á blöðum og timaritum áður og sýnist mér rétt að taka það til ien póstar fara. Auk þess mundi fara hugunar i sambandi við þetta mál; en
þetur um sendingarnar með þessu fyr- landsstjórnin mun varla hafa frlar hendirkomulagi. —
ur til að kippa því í lag, nema þingið
Ef til vill sýnist það athugavert, að hlutist til um það.
hér er farið fram á jafnan burðareyri
Að því er snertir Austur-, Norður- og
á sjó og landi, á hvaða tíma árs sem Vesturland mætti komast af án land
er, — eins og nú stendur er d$rara, pósta um all-mikinn hluta árs, nema
að senda með landpóstum — og hafa frá höfnunum og upp i landið; yrðu
menn haldið, að landssjóður mundi tapa póstferðir á sjó og landi settar þannig
tekjum, ef þetta kæmist á. En tekjur í innbyrðis samband.
landssjóðs af slikum sendingum eru
Vil eg skjóta því að háttv. flutuingsekki eins báar og menn skyldu ætla. manni (Guðl. G.) hvort ekki væri rétt
Eg hefi leitað upplýsinga hjá útgefend- að setja nefnd I málið.
um tveggja stærstu blaðanna hér, ísaFlutningsmaður (Guðlaugur Guðmundsfoldar og Þjóðóifs. Þjóðólfur hefir nú sori): Eg hefi auðvitað ekkert á móti
seinustu árin borgað um 600 kr. á ári því, að nefnd sé kosin i málið, sýnist
fyrir útsendingu, og fyrir 1895 var þó mér fremur ástæða til þess, þar sem
upphæðin minni — 300—350 krónur. það var í nefnd á síðasta þingi, og
Þvi blaðið hefir stækkað siðan. ísafold nefndarálitið gat ekki komið fram. —
borgar auðvitað nokkuð meira, íf því Að þvi er snertir uppástungu hins h.
hún er stærri, en samtals munu bæði þingm. S.-Þ. (P. J.) um sambandið milli
þessi biöð borga í burðareyri að eins póstferða á sjó og landi, þykir mér hún
um 1300 krón. Get eg ímyndað mér, æskileg, að minsta kosti mætti hafa
að tekjur landssjóðs af íslenzkum blöð- þetta fyrirkomuiag um 7 mánuði ársins,
um og timaritum séu ekki fullar 3000 frá 1. maí til 1. nóvemb., en á vetrum
krónur á ári, svo að mismunurinn yrði gæti það ott orðið örðugt, að koma
ekki stórvægilegur, þó þetta yrði lög- nauðsynlegum bréfum, t. d. skýrslum
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frá sýslumönnum til landshöfðingja, sem
þó ríður mjög mikið á.
Eg er því meðraæltur nefnd, en ekki
kann eg við að stinga upp á henni
sjálfur.
Pétur Jónsson: í sambandi við tillögu mína skal eg geta þess, að eg
átti auðvitað að eins við þessa 7 mánuði,
sem hinn háttv. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
nefndi til.
Vil eg leyfa mér að stinga upp á 3
manna nefnd.
Kosnir voru i nefndina:
Guðl. Guðmundsson
með 18 atkv.
Pétur Jónsson
— 17 —
Jón Jónsson frá Múla
— 11 —
Fyrstu umr. frestað.
Framhald 1. umr.
(C. 297);
16. ágúst.
Framsögumaður (Guðlaugur Quðmundsson: Eg finn ekki ástæðu til að ræða
um neitt sérstakt atriði í frumvarpinu.
Nefndin er einhuga á þeirri skoðun, að
frumv. sé til verulegra umbóta, og eg
vildi að eins óska, að málið fengi að
ganga til 2. urar.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 13 atkv.
Önnurumr.
(C. 297, 425); 18.
ágúst.
þramsögumaður (Guðlaugur Quðmundsson): Það er glögt tekið fram í nefndarálitinu, hver sé tilgangur frumv.,
nefnilega sá, að spara póstmönnum og
öðrum óþarft ómak, og að gjöra greiðari og tryggari skil á sendingum til
móttakenda i sveitum. Það sem nefndin fann helzt á móti frumv. var það,
að hún var hrædd um, að blaðasendingar með landpóstum mundu aukast
þann tima, sem strandferðaskipin eru
á ferðihni; og sömuleiðis fanst henni
Alþ.tiÖ. B. 1899.
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vert að lita á það, hvort landssjóður
mundi ekki tapa tekjum við það, að
pósteyrir væri settur 20 aura fyrir
pundið af blöðum og tfmaritum í krossbandi, þar sem hann hingað til hefir
verið 30 aurar á landi. En við þetta
er það að athuga, að kostur hefir verið
á, að senda þessar sendingar fyrir 10
aura raeð póstskipunum, og hafa margir notað sér það.
Um mikinn tekjuhalla getur þvi ekki verið að ræða hér,
það er auðsætt af því, að þessi tekjugrein öll er svo lág.
Einn af blaðamönnum hér hefir skýrt
mér frá þvi, að kæmist þessi 20 aura
burðareyrir á, þá mundi hann senda
því nær öll blöð sín þannig, að hann
yrði að greiða hann; kvaðst hann varla
mundi senda blaðapakka með 10 aura
burðargjaldinu á aðra staði en sjálfa
viðkomustaði póstskipanna, og að eins
til útsölumannanna þar.
Nú er svo verulegur sparnaður að
því, að senda sendingar með 10 aura
burðargjaldi, að blaðamenn nota sér
meira og minna, og einnig með sendiugar, sem eiga að fara upp til sveita.
En það er sjálfsagt, að þeir mundu alment nota það mikiu minna, ef burðargjald á krossbandi yrði fært niður i 20
aura; það er tryggingin fyrir að sendíngarnar komist til skila, sem gjörir
það að verkum, að þeir munu trauðlega
nota 10 aura sendingarnar um skör
fram.
Ee held þvi að það geti ekki komið
til mála, að landssjóður tapi miklum
tekjum við breytinguna, og sumir hafa
gjört þá áætlun, að þær mundu aukast
við hana.
Gangurinn mundi oftast verða þessi,
að blaða-útgetendurnir mundu senda
blaðapakka sina i 20 aura sendingum
með póstskipunum á hina ýmsu við79 (21. okt.).
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komustaði þeirra, og svo mundu landpóstarnir taka við þeim, og flytja þær
upp i sveitirnar.
Þetta mundi ekki auka mikið kostnað við póstflutningana á landi, þvl að
aðal-póstarnir yrðu venjulega orðnir
Jétt-hlaðnari, er þeir kæmu á þessa
staði, en þeir voru, þegar þeir fóru frá
Reykjavik, og auka-póstarnir gætu einatt tekið þessar sendingar á bakaleiðinni i því nær tómar töskur.
En til þess þó að girða fyrir það,
að blaðamenn geti sett póstafgreiðslumönnum stólinn fyrir dyrnar, og neytt
þá til að flytja alt of mikið af blaðasendingum Jandveg, þá hefir nefndin
lagt það til, að aftan við 2. gr. komi
ný grein, er heimili póstmönnum að
láta sendingar þær, sem um er rætt í
1. gr., bíða á pósthúsinu á útkomustað
ritsins eftir skipsferð, þó að landpóstur
gangi áður, ef biðin nemur ekki meiru
en 8 dögum. Með þessu er alveg girt
fyrir, að blaða-útgefendur geti ofhlaðið
landpóstana.
Eg þykist ekki þurfa að ganga sérstaklega inn á ákvæði 3.—9. greinar.
Þau eru svo ljós og miða eingöngu að
þvi, að tryggja það, að ekki sé farið i
kringum lög þessi, eða póstmenn geti
dregið f sinn vasa burðarevri, jafnframt þvi, sem það er tekið fram, að
um öll blöð og timarit, sem ekki eru
send eftir fyrirmælum þessara laga,
gildi fyrirmæli eldri laga.
Eg skal svo ekki lengja umræðurnar,
en vona að háttv. deild flýti sem mest
fyrir málinu.
ATKV.GR.: 1. gr. samþykt með 12
samhlj. atkv.
2. grein samþykt roeð 12 samhljóða
atkv.
Breyttill. um að inn i frumv. bætist
ný 3. gr., samþykt með 14 samhljóða
atkv.
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3. gr., sem samkvæmt atkv.gr. verður 4. gr., samþykt með 12 samhljóða
atkv.
5—10. gr. samþykt með 12 samhlj.
atkv.
Fyrirsögnin samþykt án atkvæðagreiðslu.
Frumv. vísað til 3. umræðu með 14
samhlj. atkv.
Þriðja umr. (C. 490); 21. ágúst.
ATKV.GR.:
Frumv. var samþykt
með 15 samhlj. atkv., og verður sent
efri deild.

Breyting á bæjarstjórnarlögum
Seyðisfjarðar.
FRUMVARP til laga uro breyting á 1.
gr. í Jögum 8. maí 1894 um bæjarstjórn á Seyðisfirði (C. 417) 1. umr.,
16. ágúst.
Jón Jónsson, 2. þm. Evf.:
Eg geri
ráð fvrir, að þessu litla frumv. verði
ekki tekið mjög illa hér í deildinni, en
af því að eg býst við, að háttv. deild
muni ekki fullkunnug ástæðunum fyrir
því að það er komið fram, þá skal
eg leyfa mér að skýra háttv. deild frá
þeim, og fer eg þar eftir skýrslum
bæjarfógetans á Seyðisfirði um það,
hver laun hans séu í raun og veru.
En til þess að tefja ekki timann og til
að losa menn við að hlusta á iangan
upplestur, skal eg fara fljótt yfir sögu,
en get þess, að háttv. þm. eiga kost á
að kynna sér skýrsluna i heild sinn
hjá mér.
Höfuðatriðin eru þessi: Sýslumannslaunin i Norðurmúlasýslu eru 3000 kr.,
þar við bætast bæjarfógetalaunin 300
kr., í stað þess sem þau eru 500 kr.
i hinum kaupstöðunum. Enn fremur
eru þar tolltekjur nokkurar. Nú hefir
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bæjarlógetinn sýnt fram á, að skrifstofukostnaður, og kostnaður við þingaferðir og aðrar enabættisferðir, sé helmingi meiri en tolltekjurnar, og að hai.n
verði að borga svo mikið út frá sér í
þennan kostuað, að ekki séu eftir af
embættistekjunum nema rúmlega 2600
kr., og af þeim þurfi hann svo að greiða
ca. 200 kr. á ári í ekknasjóð. Eru þá
að eins eftir 2400 kr.. og verður þá
sýslumannsembætti þetta eitt með hinum lægra launuðu, en þó eitt hið
ertíðasta.
Á þinginu 1893 voru, eins og kunnugt er, samþykt lög um bæjarstjórn á
Seyðisfirði og Seyðisfjörður gerður að
kaupstað. Það er ekki tími til að ræða
um það nú, og kemur ekkí þessu máli
við, hvort það hefir verið rétt ráðið
eða ekki Bæjarfógetanum voru þá ákveðin sérstök laun eins og öðrum
bæjarfógetum, en þótt kynlegt raegi
sýnast, voru þau ákveðin töluvert lægri,
ekki nema 300 kr., í stað þess að hinir
bæjarfógetarnir fá 500 kr. fyrir bæjarfógetastörf sín.
Orsökin til þess að
launin voru sett svona lág, mun hafa
verið sú, að flutningsmenn frumv. áttu
nokkuð örðugt með að fá málinu framgengt, nema með því að gera þessa
tilslökun. Eg veit ekki hvort þeir, sem
þá sátu á þingi, hafa gjört sér það
ljóst, að það var ekki liklegt, að hægt
yrði að láta bæjarfógetann búa til frambúðar við þessi iágu laun; það hefir að
minsta kosti nú sýnt sig, að varla má
telja þau viðunanleg.
Þess er að gæta, að fyrir utan aukinn skrifstofukostnað hvílir þó nokkur
annar kostnaður á bæjarfógetura, sem
sýslumenn eru iausir við, og á Seyðisfirði stendur svo sérstaklega á, að þar
er dýrara að lifa en viðast annarsstaðar á landinu.
Eg skal svo ekki fara lengra út i
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málið að sinni, en vona að háttv. deiid
sýni því þá velvild, að hún lofi því
að ganga til 2. umr. og að háttv. þdm.
kynni sér sem bezt alla málavöxtu, og
skal eg aftur taka það fram, að eg er
fús á að gefa þeim þær upplýsingar,
sem eg hefi í höndum.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 14 samhlj. atkv.
Ö n n u r umr. (C. 417) 18. ágúst.
ATKVGR.: Frumv. gr. samþ m. 12
samhlj. atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykt án atkvgr.
Visað til 3. umræðu með 12 sarahlj.
atkv.
Þriðja umr. (C. 417) 21. ágúst.
Frumv. var samþykt með 12 : 1
atkv. og verður afgreitt til landshöfðingja sem lög frá alþingi.

Stofnnn hlutafólagsbanka.
FRUMVARP til laga um heimild til að
stofna hlutafélagsbanka á íslandi (C.
26) 1. umr. 8. júlí.
Flutningsmaður (Benedíkt Sveinsson):
Eins og kunnugt er, liggur nú fyrir
háttv. efri deild frumv. frá stjórninni,
er fer í líka átt og frumv. þetta. Það
má skoða það sem hending, þótt óheppilegt sé, að þessi tvö skyldu frumv.
skyldu lenda sitt hjá hvorri deild; það
er óheppilegt að því leyti, að með
þessu er loku skotið fyrir það, að sama
nefnd í sömu deild geti haft bæði málin til meðferðar þegar frá upphafi.
Samt snertir þetta meir formhlið málsins en kjarna þess, og þvi hefi eg ekki
fundið ástæðu til að draga mig til baka
með frumvarp mitt.
Hér er um slíkt mál að ræða, að eg
trúi ekki öðru, en að allur þingheimur
79*
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vilji taka höndum saman, til þess að
brinda þvi áleiðis og leiða það til sem
heillavænlega8tra lykta. Eg vona, að
hér starfi allir að með einura hug,
hvort sem þeir svo eiga sæti í efri
deild eða neðri, hvort sem þeir eru
konungkjörnir eða þjóðkjörnir.
Eg
held það sé engin »sangvinsk Forhaabning«, að eg brúki þettr danska
orðatiltæki, eg held það sé engin tálvon, segi eg, þótt eg telji þetta augnamið, sem frumv. stefnir að, að gera
umbót á peningamálum landsins og
bæta úr fjárskorti landsmanna, eiga
svo djúpar rætur í öllu ástandi voru,
að allir hljóti að telja frumv. þetta að
þvi leyti eitt hið allra þýðingarmesta
af þingmálum vorum að þessu sinni.
Mér finst raddir þjóðarinnar um ástand
vort hafa hljómað svo sterklega að
undanförnu, að alþingi Islendinga geti
ekki daufheyrst við þeira né varpað
frá sér nokkurum þeim mögulegleika,
sem það eygir, til að breyta því til
batnaðar. Raddirnar um vandræðaástandið hljóma jafn skýlaust, hvort
sem litið er á efsta eða neðsta stig
þjóðfélagsins, og bergmálið af þessura
röddum kemur einnig fram i frv. frá
hálfu stjórnarinnar.
Lítum vér á ættjörðina sjálfa, í mótsetning við oss einstaklingana, sem á
henni lifum, þá hljótum mér að vera
samdóma um það, að f raun réttri sé
ísland ekki annað en óræktaður og ónotaður hólmi, að meðtöldum sjónum í
kring um það. Maður þarf ekki að
vera nýkominn frá útlöndum, og hafa
ný-rent augunum yfir það, hvernig þar
er umhorfs, til þess að bera þessa imynd i brjósti: ísland er óræktaður
hólmi. En vér sem hér lifum að staðaldri, vér sjáum, að landið okkar þarf
ekki að vera óræktaður hólrai.
Það er nærri þvi furðuverk, að vér,
þótt fáir séum, skulum draga hér fram
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lífið, þrátt fyrir það, hve lítið hefir
verið gert landinu til viðreisnar, þrátt
fyrir það stjórnarfar, sem vér höfum
átt undir að búa.
En óneitanlega er þó i seinni tið vaknaður áhugi á að bæta landið, og sú trú
farin að glæðast, að íslenzk jörð geti
fært oss blessun og borgað oss erfiðið
við hana; og þessi áhugi þjóðarinnar
fer, eftir þvi sem eg veit bezt, vaxandi
ár frá ári. Og það eru ekki sérstaklega vér, gömlu mennirnir, sem þegar
stöndum á grafarbakkanum, heldur það
sem mest er um vert, það er hin uppvaxandi kynslóð, sem ber i brjósti sér
hugsjón glæsilegri, arðvænlegri og aflmeiri framtíðar, en land vort hefir hingað til séð.
Mér finst þessar raddir og þessar
tramtiðarvonir ættu að knýja hvern
sannan Islending til þess að leggja fram
alla krafta til að bæta úr ástandinu
og reyna að breyta vonunum i virkilegleik. A þessu byggi eg það, að allir þjóðfulltrúar hinnar íslenzku þjóðar
muni leggjast á eitt með það að styðja
augnamið frumv. og stefna málinu i
sem bezt borf. En auðvitað er harla
mikið undir því komið, hvert horfið
bezt er talið, hvort vér að eins hugsum um að bæta úr hinni brýnustu
bráðabirgðanauðsyn, eða vér setjum
markið hærra, og hugsum oss einnig
að bæta úr framtíðarhorfum þjóðarinnar, hvort vér hugsum að sniða oss stakk
eftir stundarþörfinni eða skapa oss
fraratíðarbúning, er geti vaxið eins og
töfraklæði með nýjum tiðum og breyttu
ástandi. Það hefir mikið að segja, hver
hugsunin ofan á verður, að því er fyrirkomulagið á peningastofnun vorri
snertir, hið fyrra er betra en ekki
neitt, en hið siðara er þó enn betra,
og eg mun leggja fram mina krafta til
að hrinda því áleiðis, og í þeim tiigangi hefi eg borið upp frumvarp þetta.
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Reyndar væri full þörf A að tala
mörg orð um málið til þess að útlista
það, en eftir rækilega umhugsun hefi
eg þó komist að þeirri niðurstöðu, að
réttast muni vera að láta það þó vera
að þessu sinni. Finn eg mér skylt að
minnast að nokkuru á þær ástæður, sem
fyrir mér hafa vakað í þessu. Er þá
fyrst þess að geta, að eg vona að það
verði ekki illa tekið upp fyrir mér,
þótt eg segi, að eftir hinum ófullkomna
undirbúhlngi þessa máls að dæma, get
eg vel búist við, að ýmsir af h. þm.,
séu ekki á þessari stundu við þvi búnir að ganga til botns i þvi eða kryfja
það rækilega til mergjar. Það er ekki
heldur við þvf að búast, þar sem málið er svo þýðingarmikið, en þó jafnframt svo nýtt, en slær svo mörgum og
djúpum rótum, að eigi er auðvelt að
grafa fyrir þær í fljótu bragði; það
væri því á þessu augnabliki alt annað
en auðvelt að slá nokkuru föstu um
það, hvort heldur skyldi i bráð halda
sér að bráðabirgðarstofnuninni, eða þegar i stað byggja sérupp framtíðarstofnun, og mundu umræður um það atriði
nú varla geta orðið málinu til stórra
bóta. í öðru lagi kýs eg að tala sem
fæst um málið nú, af því bvernig þetta
frumv. horfir við gagnvart frv. stjórn
arinnar i efri deiid; enn vitum vér sem
sé ekki, hvernig h Ed. munitakai það,
og á meðan svo standa sakir, þá er
full þörf á að fara gætilega að öllu, til
að forðast að glundroði komistá málið.
I þriðja lagi er naumast hægt að sýna
glöggan þráð i máli þessu, nema með
þvi að ganga inn á einstök atriði frv.,
en slikt á eigi við þessa umræðu
þess.
í fjórða lagi skal eg taka það fram,
og á það legg eg einna mesta áherzluna, að þótt eg af heilum hug vilji
stuðla að þvi, að þetta mál komist i
gott horf, þá vil eg ekki uppátaka roér
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þá ábyrgð, að setja minar staðhæfingar, spár og fullyrðingar i staðinn fyrir
áreiðanlegar, beinar upplýsingar og
tryggingar trá þeim mönnum, sem gjörst
hafa hvatamenn málsins og nefndir eru
i upphafl frumv. Eg veit ekki betur
en að þeir séu væntanlegir hingað með
næsta póstskipi, til þess að leiðbeina
þinginu og semja við það.
Eg skal svo ekki fjölyrða meira um
þetta mál að sinni, en leyfi mér að
stinga upp á því, að þegar sé valin 5
manna nefnd í málið. Eftir því sem orð
min hafa fallið, munu raenn skilja, að
min hugsun er ekki sú, að nefndin flýti
sér mjög að leiða starf sitt til lykta,
heldur sjái hverju framvindur með frv.
Ed., og bfði eftir upplýsingura þeim, sem
eg gat um að i vændum mundu; en tlminn þarf þó ekki að verða henni ónýtur, hún hefir nóg með hann að gera
til þess að setja sig sem bezt inn í málið, og reyna að koraast að niðurstöðu
um það, hvort hér sé ekki bent á veg
til að greiða fyrir viðskiftalifi Islendinga,
veg, sem vér getum tengt við framtíðarvonir vorar.
Með þessum orðum fel eg málið velvilja h. deildar, og tek það aftur upp,
að eg leyfi mér að stinga upp á 5
manna nefnd í málinu.
ATKVGR: Nefndarkosning sþ. með
12 shlj. atkv.
Kosningu hlutu.*
Valtýr Guðmundsson með 23 atkv.
Benedikt Sveinsson með 16 atkv.,
Tryggvi Gunnarsson með 16 atkv.,
Klemens Jónsson með 11 atkv. og
Pétur Jónsson með 11 atkv.
1. umr. frestað.
Framh. 1. umr. (C. 24, 419), 16.
ágúst.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen,
kosinn i nefndina 4. ágúst í stað B,
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Sv.): Eg ímynda mér, að nefndarálitið
sé svo ítarlegt. að það þurfi ekki að
halda langa ræðu um þetta mál frá almennu sjónarmiði.
Nefndarálitið ber það með sér, að
nefndin álitur, að nauðsynlegt sé að
gjöra eitthvað meira en hingað til hefir gjört verið fyrir peningamál landsins; var nefndin á því, að í þvi tilliti
sé heppilegur grundvöllur í frumv., og
að banki með þessu fyrirkomulagi
muni verða að miklum notum, og telur
enda nauðsyn á slíkri stofnun, fyr eða
siðar hér á landi. Það er fullkunnugt,
að hið núverandi fyrirkomulag á peningamálum landsins er ófullnægjandi;
peningamagnið, sem hinn núverandi
landsbanki hefir, svarar ekki nærri þvf
til peningaþarfarinnar hér á landi.
Bæði verzlun, landbúnaður og sjávarútvegur heimta miklu meiri peningaen
bankinn getur í té látið. Og það er
vist, að ef öflug peningastofnun kemur
upp hér f landinu, þá munu margir
bundnir kraftar, bæði til lands og sjávar, losna, og þá náttúrlega til góðs fyrÍr landið.
Það, sem nefndin leggur mesta áherzlu
á í þessu máli, er þaö, að ef slík stofnun kemur hér upp, þá sé það innlend
stofnun. Eg vona, að þetta sé nægilega skýrt tekið fram i nefndaráiitinu,
svo enginn geti misskilið það, eða geti
sagt, að nefndin vilji solja landið með
húð og hári i peningamálum. En nefnd
in verður að vera þeirrar skoðunar, að
svona löguð stofnun mndi ekki geta
komist á fót með innlendu fé eingöngu, og nauðsynlegt sé að taka útlent fé aö meira eða minna leyti til
aðstoðar; enda sér nefndin ekkert á
móti þessu, ef að eins að stofnunin væri
að raeira leytinu innlend, innlendir
menn hafðir sem mest yfir henni að
ráða, svo að trygging væri fyrir þvl að
fé kæmi landinu til góða.
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I þessa átt miða allar breyt.till. nefndarinnar, þær ganga allar út á það, að
reyna að gjöra þessa stofnun sem innlendasta. Nefndin hefir stungið upp á
því ákvæði, að landssjóður hafi rétt til
að innleysa hlutabréfin, hvenær sem
hann vill, 40 árura eftir að bankinn er
stofnaður. Þessi ákvörðun miðar að
því, að bankinn verði al-innlendur þegar tfmar líða fram, ef þingið, sem þá
er, vill.
I sömu átt miðar lfka sú bending
nefndarinnar, að rétt sé að landssjóður
gjörist hluthafi að 2/s hlutum í bankanum; enn fremur sú ákvörðun, að eign
útlendinga í bankanum megi ekki vera
meira en 2 partar á móts við 3, er Islendingar eiga, að fundir bankans séu
haldnir hér á landi, og að aðalskrifstofa hans sé 1 Reykjavík og varnarþing. Þessi aðalatriði leggur nefudin
áherzlu á, og álftur nauðsynleg, og vill
hún láta frumv. standa og falla með
þessum ákvæðum.
Það getur nú einhver sagt sem svo,
að það sé loftkastali, að hugsa sér að
landssjóður geti lagt þetta fé út, og að
ómögulegt sé, að hann muni geta gjörst
hluthafi að þessum 2 miljónum. En eg
skal sýna fram á, að það er enginn loftkastali. Einnig stendur í frutuv.: >getur
hver sem vill gjörst hluthafi, með því
að setja2O°/oaf fasteign sinni að veði<.
Nú er svo, að landssjóður á einmitt
miklar jarðir, hinar svo kölluðu þjóðjarðir, og svo hefir landið yfirráð yfir
kirkjujörðunum, og eg get imyndað
mér, að virðingarverð allra þessara
jarða yrði svo hátt, að 2O°/o af því
mundi nema að minsta kosti hálfri miljón. Ef landss;óður vildi, gæti hann
því keypt hlutabréf fyrir hálfa miljón.
En til þess að ná upp þeirri hálfu annari miljón, sem þá vantar, liggja tvær
leiðir, annaðhvort að landssjóður taki
lán, sem eg efast ekkert um að lands-
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sjóði mundi fært; en hin leiðin er sú, að
semja svo við bankann, að hann láni
landssjóði hlutabréfin fýrir þessari l‘/»
miljón, einhvern dálítinn tíma, og að
landssjóður svo setji öll sín hlutabréf
að veði tyrir þessari upphæð í banka
erlendis, t. d. i Skotlandi eða Englandi.
Með því móti gæti landssjóður fengið
peninga til að borga bankanum, án þess
að hann þyrfti að leggja út einn eyri.
Um hitt skal eg ekki segja, hvað rétt
sé í því, að landssjóður sé að spekúlera
þannig með fé sitt, en hitt er víst, að
aðrar þjóðir láta sér ekki þykja minkunn að leggja fé sitt f þess konar fyrirtæki, og ef öðrum þjóðum er óhætt að
gjöra það, þá er okkur það óhætt lfka,
svo framarlega sem vel er um hnútana búið. Eg skal i sambandi við
þetta taka það fraro, að þar sem lands
sjóður á seðlaútgáturéttinn, en á seðlaútgáfunni græða bankarnir mest, þá er
það eðlilegast, að einmitt landið hafi
arðinn af svona stofnun, en úr þvf
landssjóður einn ekki stofnsetur bankann, er auðsætt, að um leið og hann
afsalar þessum rétti að nokkuru i hendur einstakra manna, og þar á meðal
útlendinga, þá er rétt, að landssjóður
fái eitthvað i aðra hönd fyrir þennan
rétt. Samkvæmt þessari skoðun sinni
hefir nefndin farið eins langt og hún
gat i þvi, að beirata af þessum banka
nokkurt gjald fyrir seðlaútgáfuréttinn.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta. Eg sem sagt vona, að menn
skilji stefnu neíndarinnar. Eg vil ekkert um það segja, hvernig nefndinni
hefir tekist, en mál þetta er mikils
varðandi fyrir landið og eg treysti þvi,
að h. deild gjöri hvorki að hafna þvf
ot fljótt, eða óathugað ganga að
því.
Ef menn koma með það gegn frumv.,
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að ýms ákvæði, sera vanalega væru
látin standa í bankalögum, vanti i það,
þá skal eg geta þess, að þessir menn,
sem eru nefndir f nefndarálitinu, hafa
eftir beiðni nefndarinnar gjört uppkast
til reglugjörðar fyrir þennan fyrirhugaða banka. Þessi reglugjörð er nú í
prentun, og verður henni útbýtt roeðal
þingm. hér á fundinum, svo að menn
munu geta séð, að öll þau ákvæði
standa i reglugjörðinni. Eg hefl lesið
reglugjörðina yfir, og hefi ekki getað
fundið neitt, sem mér hefir fundist vanta.
Spurning getur að eins verið um, hvort
ekki væri réttara að taka sum reglugjörðarákvæðin upp í sjálf bankalögin.
Eg skal, til þess að koma i veg fyrir fyrirspurnir, geta þess, að þar er
tekið fram, hvernig stjórn bankans
skuli háttað, hvernig að skuli fara, ef
bankinn yrði lagður niður, um rétt hluthafa, og alt yfir höfuð, sem bankanum
viðkemur. Þar sem það er mikilvægt
atriði i þessu máli, hvenær landssjóður
geti gert sér vonir um að fá arðinn af
seðlaútgáfunni, skal eg geta þess, að
svo er ákveðið i reglugjörðinni, að arði
bankans sé þannig skift, að fyrst eru
teknir 4«/o sem vextir af hlutabréfum,
en svo teknir 10®/o í varasjóð af þvf
sem eftir er, og 2O«/o til yfirmanna
bankans, og svo er þvf sem eftir er,
sem er 7O«/o, skift niður á hluthafendnr. Eg tek þetta fram, til þess menn
geti gert sér ljóst, hvenær landssjóður
muni fara að fá arð af bankanum.
Sighvatur Arnagon: Eg hefi ekki ásett mér að fara lángt út i þetta mál,
enda skal eg fúslega játa það, aðegsé
nokkuð skammsýnn í þvi.
En það
raundi nú gjöra minst til, þótt eg ekki
væri vel heima í þvi, ef allir aðrir h.
þm. hefðu vel vit á þvi. Það er að
eins frá hinni praktisku hlið málsins,
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sem eg vildi gjöra 2 eða 3 athugasemdir. Eg játa að þetta er mikilsvert mál,
og gott að það sé rætt hér í deildinni.
Eg skal enn fremur játa það, að eftir
minni skoðun, þá er princip þessa máls
í sjálfu sér tryggara og betra en princip í öðru raáli, sem hér hefir verið til
meðferðar, og fengið góðan byr, nefnil.
aukning seðlaútgáfu til landsbankans
En þrátt fyrir það, þó þetta mál sé í
sjálfu sér mikilsvert, þá álit eg varhugavert að útkljá það á þessu þingi, og get
naumast álitið það ráðlegt, svo vandasamt sem það er. Við höfum haft tí
falt vandaminni mál til meðferðar, en
sem ekki hefir þótt gjörlegt að útkljá
á einu og sama þingi.
Þegar eg lít á málið sjálft, þá er eg
hræddur um að landsmönnum vaxi það
i augura, einkum það, hversu kapitalið
er hátt, svo miljónum króna skiftir; eg
er nærri viss um, að þeir verða myrkfælnir og biðja guð að hjálpa sér, þegar þeir sjá þessar rniklu upphæðir, bæði
þá, sem landið á að taka til láns, og
svo upphæðina i heild sinni, i sambandi við viðskiftaþörfina, og eg fvrir
mitt leyti verð að álíta þessa upphæð
óþarflega háa, miðaða við viðskiftaþörfjna. Eg býst helzt við, að mönnura
verði gjarnt til að álíta þetta loftkastala, og verði hissa á að svona lagaður
loftkagtali komi frá þinginu, án þessað
Iandsmönnum hafi gefist kostur á að íhuga málið. En eg skal nú ekki fjölyrða meira um þetta atriði.
En annað atriði, sem eg vildi minnast á, er viðvíkjandi framkvæmdiuni,
samkvæmt till. nefndarinnar, og þá
kemur mér fyrst til hugar, að eg eróviss um, að landsmenn felli sig vel við
?ð ráðgjafinn sé formaður bankaráðsins,
þvi það gæti átt sér stað, að menn
hugsi að hér væri um pólitiskt spursmál að ræða. Svo er annars að gæta,
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sem ekki hefir komið ljóslega fram, en
sem nefndin hefir þó gjört ráð fyrir að
gæti átt sér stað, og það er að bankaráðsfundirnir yrðu haldnirí Kaupmannahöfn. Eg er nú hálfsmeikur um að svo
gæti þá farið, að okkar bankaráðsmenn
væru ekki ávalt tilbúnir til þess að
raæta á fundum í Kaupmannahöfn, sökum ýmiskonar forfalla, enda geta þeir
dáið eða haft lögleg forföll fyrir sig að
bera. Það er að vísu mjög gott, að
okkar landsmenn hafi yfirhöndina í
bankaráðinu, en þá verður líka að vera
vissa fyrir þvi, að þeir mæti allir á
fundunum. Við höfum varamenn í amtsráðum og sýslunefndum, en hér er ekki
gjört ráð fyrir neinum varamönnum,
svo það er alls ekki óhugsandi, að svo
gæti farið, að við yrðum í minni hluta
á fundum bankaráðsins og hinir þá ráðið lögum og lofum. Þess vegna álíteg
töluna eina ekki nægilegt skilyrði, heldur þyrfti einhverja tryggingu fyrir, að
sú tala mætti á fundunum. Mér hefir nú
lfka dottið annaðí hug, viðvíkjandi þessu
frumv., en ætla mér ekki að tala um
það nú, en vildi að eins benda á þetta,
af þvf eg álít, að það geti haft þýðingu
fyrir málið.
Eins og eg mintist á fyrst, þá álíteg
að visu gott að málið sé rætt, en vildi
ráða frá að leiða það til lykta nú á
þessu þingi, jafn vandasamt og óþekt
mál. Þegar llka búið er að samþykkja
að auka seðlaútg. landsbankans, og koma
veðdeildinni á fótinn, þá álít eg að okkur sé borgið f bráðina, svo að ekki
þurfi að hraða þessu raáli svo af, að
það verði vanhugsað fyrir þá skuld.
Annars skal eg ekki fjölyrða meira
um málið að þessu sinni.
Guðlaugur Guðmundsson: Það munu
að likindum flestir byrja ræður sfnar
með því, að þetta mái sé stórvaxið og að
þm. hafi ekki mikið vit á þvi. Eg get
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nú tekið þau orð mér í munn, því þetta
er liklega eitthvert hið stórvægilegasta
mál, sem hér hefir verið til meðferðar.
Fyrst þegar múl þetta kom fram, þá
voru í þvi ýms atriði, sem hlutu að
gjöra það nokkuð tortryggilegt, en nú
hefir nefndin lagfært þau atriði að
miklu leyti. Þá í byrjuninni sýndi eg
fram á, að það væri óaðgengilegt, að
landasjóði ekki væru ætlaðar neinar
tekjur af þessum seðlaútgáfurétti; enn
fremur voru eigi neinar tryggingar fyrir þvi, að starfsfé bankans yrði innlent
íé, að það starfaði hér á landi og
Islendingum eigi ætluð nægileg uraráð
við bankann. Þá eru og í frumv. atriði, er vakið geta grun um, að tilgangurinn væri sá, að hafa pólítisk áhrif á
umráðin yfir okkar peningamálum. Af
þessum ásta'ðum var eg þvi mótfallinn
þá, en nú hefir nefndin komið þessum
atriðura í það lag, að málið lítur miklu
öðruvisi
út nú.
r
I fyrsta lagi. eru landssjóði nú trygðar talsverðar tekjur af fyrirtækinu; í
öðru lagi er það einnig nokkurn veginn
trygt, að Islendingar geti haft yfirhöndina í bankaráðinu, og i þriðja lagi gæti
þetta mál haft mikla þýðingu til þess
að beina ísienzkri verzlun inn i landið,
með þvi að losa okkur við danska
kommissionera.
Enn fremur eru þau
orð tekin burtu, sem gátu gefið tilefni
til að ætla, að hér ætti að smeygja inn
pólítisku helsi á peningamál landsins.
Þegar nú þetta er tekið burtu. álít eg
sjálfsagt að ræða málið. Það liggur alt
öðruvisi’fyrir en það fyrst var borið
upp hér.
Þegar litið er á málið frá hluthafanna hlið, þá er það allglæsilegt, ekki
sizt þegar þess er gætt, að einkaleyfi
þjóðbankans i Danmörku er útrunnið
innan fárrajára (1908). Að sönnu hefi
Alþ.tið. B. 1899
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eg nýlega heyrt getgátu um, að þetta leyfl
verði endurnýjað, en ef þessum banka
yxi fiskur um hrygg, þá væri mikilsvert, að hafa ekki nema kannske einn
banka við hliðina á oss, sem þetta leyfl
hefði.
Frá landsins hálfu ætti þetta einnig
að geta verið glæsilegt, þar sem ekkert mundi fremur geta hjálpað okkur
áfram í atvinnuvegum og verzlun, eins
og tekið er fram i nefndarálitinu, en öflugur banki.
Menn segja máske sem svo, að ekki
sé trygging fyrir þvf, að starfafé bankans komi landinu til góða, þvi hluthafar gætu látið seðiana lenda á útlendum mörkuðum og í höndum útlendra peningamanna, og þannig komið þeim út úr landinu. Kæmi slíkt fyrir, þá þarf eg ekki að benda á hver
afleiðingin yrði, hún er víst öllum ljós,
nfl. að ísland verður jafnpeningalaust
eftir sem áður. Við þessari hættu verður að reisa skorður, og þar er þá fyrst
bankaráðið. Reyndar mætti segja sem
svo, að við íslendingar séum ekki bankafróðir menn, og mundum því ekki líklegir til að standa hinum útlendu bankaráðsmönnum á sporði, þótt við hefðum
fleiri atkvæðin, en eg tel víst, að íslendingar mundu bráðlega koma til;
það væri of harður dómur um þá alla
að telja þá óhæfa til sliks starfa og
naumast réttur. Hættan er heldur ekki
jafnmikil og ætla mætti. Ef bankinn
ver fénu til þese að brúka það á útlendum markaði, yrði afleiðingin sú, að
hér yrði verðhrun á öllum eignum og
landið og allur þess hagur kæmist
í óálit; en nú er bankinn bygður á áliti landsins, og stendur og fellur með
því. Færi hann að reyna að eyðileggja landið, mundi það einmitt verða
beittasti hnifurinn á sjálfan hann, og
því ætti maður þó að geta treyst, að
80 (23. okt.).
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bankaráðið færi ekki að stuðla að slíku
sjálfsmorði.
Frá þessum tveim hliðum skoðað
virðist mér málið mjög álitlegt, bæði
fyrir hluthafa og landið.
Eins og horfur landsins nú eru i peningamálunum, finst mér nú sérstakl. ástæða til þess að athuga vandlega sérhvað,
sem bjargað getur við hag okkar.
Vér verðum að viðurkenna það, að
þótt vér séum ekki enn staddir í beinum
voðaí penlngamálum vorum, þá eru þau
þó komin í það horf, að leitt er, hvað sem
oss ber lengra út á vandræðabrautina,
og sé þessi vegur tryggur til þess að leiða
oss út úr vandræðuuum, þá er sjálfsagt
að fara hann.
Landssjóður selur af hendi mikilvægan rétt með þvi að sleppa seðlaútgáfuréttinum. En hvað fær hann svo í
aðra hönd? Eg hafði slegið því fram,
að rétt væri að leggja progressiv vaxandi skatt á bankann fyrir seðlaútgáfuréttinn; nú kváðu forgöngumenn fyrirtækisins ekki vilja ganga að því, og
segja að þ'að mundi leiða til þess, að bankinn yrði dýrari i viðskiftum.
Nefndin heflr hér farið milliveg, og
hefi eg ekkert sérlegt út á það að
setja. En þó virðist mér hún i 18.
brtill. sinni hafa sagt nokkuð annað en
hún mun hafa ætlast til, og skal eg
fara fáum orðum um það, af því að
það er svo þýðingarmikið atriði. Hún
segir svo, að þegar varasjóður bankans
sé orðin 1 miljón króna, þá skuli
varasjóðsgjaldið úr því ganga beint i
landssjóð, eða þegar 20 ár séu liðin frá
bankastofnuninni. Það er án efa bezt,
bæði fyrir landssjóð og hluthafa, að
varasjóðurinn sé sem hæstur, þvi að því
meira fé sem er i varasjóði, þvi betra
traust hefir bankinn, í þvi hærra verði
verða hlutabréf hans og því betur
ganga seðlar hans.
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Það getur svo farið, ef stórslys kemur fyrir, eldgos, jarðskjálftar eða strið,
að varasjóðurinn sé ekki kominn upp
í 1 miljón króna eftir 20 ár.
Vitaskuld er það, að með þvi að
leggja i varasjóð lO°/o, eins og gjört er
ráð fyrir, þá er líklegast að hann hafi
náð milljóninni eftir 15—18 ár, ef alt
gengur slysalaust, en það geta lika
þau slys fyrir komið, að miljónin náist
ekki fyr en eftir 22—25 ár. Nú tel
eg það sjálfsagt, að það sé meining
nefndarinnar, að varasjóðsgjaldið renni
ekki í landssjóð fyr en varasjóður hefir náð miljóninni. Það getur lika koraið fyrir, að eftir að varasjóður er orðinn miljón, þá verði bankinn fyrir þvi
slysi, að miljónin skerðist. Þá virðist
það sjálfsagt, að hinar lO°/o séu aftur
lagðar í varasjóð um tíma, eða þangað
til hann er að nýju orðinu miljón. Eg
vil því leyfa mér að skjóta því til h.
n., hvort hún vilji ekki í staðinn fyrir
20 árin taka einhverjar vissar °/o
fram, svo að það sé trygt, að varasjóðsgjaldið sé ekki sett svo lágt, að tekjuréttur landssjóðs frestist fram yfir 15—20
ár, en að þó sé ekki loku skotið fyrir,
að varasjóðsgjaldið geti um stund runnið í varasjóð, eftir að 20 árin eru liðin,
ef slys ber að höndura fyrir bankann.
Þetta er tryggilegast fyrir fyrirtækið í
heild sinni
Það er gjört ráð fyrir að fé það,
sem fyrirtækið byrji með, sé 5 miljónir króna. H. 1. þm. Rangv. (Sighv. Á.)
var hræddur um, að landsmenn mundi
sundla yfir þessari miklu upphæð. Eg
held h. þm. (Sighv. Á.) sé ekki kunnugt um, hvað mikið fé gengur árlega
hér út úr landi, hvað mikið er í
veltunni í landinu, og hvað mikið
vér þyrftum að hafa í veltu, ef hagur vor ætti að geta heitið góður og
framfarír álitlegar; þetta mun h. þm.
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(Sighv. Á.) ekki hafa gjört sér ljóst,
annars hefði hann varla hagað orðum
sinum eins og hann gjörði.
Enn skal eg leyfa mér að benda h.
nefnd á eitt. Það er gjört ráð fyrir
f nefndarálitinu að landssjóður leggi til
*/5 af 8tofnfé bankans, og landsmenn
*!&, en svo ákveðið, að frá útlöndum
eigi */& að koma. Við þetta vil eg
bæta þeirri ákvörðun, að fáist ekki ’/s
af 5 miljónunum hér i landi, þá séu
forgöngumenn fyrirtækisins skyldir að
útvega það, sem vanti upp á 5 miljónir. Eg vil ekki að þetta fyrirtæki, er
fær þann mikilvæga rétt aðhafaeinkaleyfi til seðlaútgáfu ura iangan tima,
byrji svo lúsablesalega, að það verði
ekki nema skóbót á hið núverandi ástand vort.
Það er satt, að nú sem stendur höfum vér ekki bolmagn til þess að gjöra
oss seðlaútgáfuréttinn að þeirri féþúfu,
sem i honum felst og sem hann er öðrum þjóðum. Það er eins með þetta
eins og með mann, sem á nytsemdarverkfæri, er hann af einhverjum ástæðum getur ekki unnið með sjálfur, og
er honum þvi arðlaust. En komi einhver annar, sera vill og getur unnið
með því, þá er engin ástæða til ennars en að eigandi verkfærisins setji upp
og fái fulla leigu fyrir það. Einmitt
vegna þess að bankinn getur unnið
með fé sinu á útlendum markaði, þá
er engin hætta á þó stofnféð sé ákveðið nokkuð hátt, þvi að sé ekki hægt
að nota það alt hér i landi í bráðina,
þá er opinn vegur fyrir bankann að
starfa með nokkuð af því erlendis.
Eigi fæ eg séð að hér sé i neina
hættu stofnað, þar sem landssjóður á
kost á að innleysa öll hlutabréf bankans eftir rúman mannsaldur. Um það
atriði vil eg gefa h. nefnd eina bendingu, og verð eg þar með leyfi h. for-
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seta að minnast á eina brtill. nefndarinnar. Setjum svo að starfsár bankans
væru orðin 40, og landssjóður vildi
kaupa öll hlutabréf bankans. Hann
hefir og leyfi til þess, ef hann gjörir
það innan 12 mánaða frá þvf að hann
hefir gefið út auglýsingu um að hann
ætli sér að gjöra það. Gjörum nú ráð
fyrir að auglýsing væri gefin út um
það, að fyrir 16. ágúst 1900 ættu öll
hlutabréf bankans að vera komin inn
i hann, þvi að landssjóður ætlaði að
kaupa þau með þá gildandi gangverði;
þau sem þá yrðu ókorain skyldu ógild.
Hvernig mundi nú fara ? Peningamenn
mundu spenna verð hlutabréfanna upp
úr öllu valdi, borga þau jafnvel tvöfalt
eða þrefait hærra en ákvæðisverð. Þeir
mundu koma óeðlilegri verðhækkun á
þau, en landssjóður yrði að borga brúsann, þvi hann á að kaupa þau með
gangverði þeirra. í reglugjörðaruppkasti þvi, er hér liggur fyrir deildinni,
er réttur vegur farinn. Þar er svo ákveðið, að landssjóður kaupi bréfin með
gangverði þeirra þann dag, sem
auglýsingin er gefin út, að viðbættri
5°/o ársrentu frá auglýsingardeginum
til móttökudags. Með þessu er fyrirgert að hægt sé að spenna upp verð hlutabréfanna.
Akvæðið um varasjóðinn, um innlausnarréttinn, og um það, við hvaða
dag verð hlutabréfanna skuli miðað, ef
til kæmi að landssjóður innleysti þau,
er i sjálfu sér reglugjörðaratriði, en til
að fá sem bezta tryggingu, mun þó réttast að hafa ákvæði um þetta í lögunum sjálfum. H. 1. þm. Rangv. (Sighv.
A.) þótti það varúðarvert og sundlhætt,
að landssjóður færi að taka lán og
setja i bankafýrirtækið. Eg held að
það sé áreiðanlegt, að fyrirtækið sé
glæsilegt gróðafyrirtæki
fyrir hluthafa, og því þurfi engan að sundla yf80*
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ir þvi, þótt landssjóður fái hlnt af þeirri
veiði. Eg skil það svo, aðlandssjóður taki
þátt i fyrirtækinu, til þess að eiga i
sinni hendi hlutabréf, er hann geti siðar
seltlandsmönnum, þegar þeir verða þess
megnugir að kaupa þau.
Fyrir fyrirtækið hefir það mikla þýðingu út á við, að landssjóður taki þátt i
þvi, það er hin bezta trygging tyrir
útlenda peningamenn fyrir því, að fyrirtækið sé heilbrigt.
Eg býst við, eins og alt er útbúið,
að hægt mundi vera að fá frá útlöndum ekki einungis 2 miljónir til fyrirtækisins heldur 10 miljónir, ef þurfa
þætti. Hlutafélagið getur flaggað með
hluttöku landssjóðs i fyrirtækinu.
Hér sýnist mér svo tryggilega um
búið, að eg get verið með þessu frv.,
þótt eg hafi stundum áður ekki verið
allfús að gina við öllum stórræðaflugum á þingi; hér sýnist mér ekki vera
um neina loftkastala að ræða. H. 1.
þm. Rangv. (Sighv. A.) vék að þvf og
var smeikur við að aðaltundir félagsins væru i Kaupmannahöfn; hann var
hræddur við að vér mundum ofurliði
bornir á þeim fundum. Eg sé nú ekki
betur en að svo sé ráð fýrir gjört 1
tillögum nefndarinnar,
að fundir
þessir séu að jafnaði í Reykjavík, og
eigi i Kaupmannahöfn nema nauðsyn
þyki á vera. Mér sýnist það einmitt
hyggilegt að setja bankaráðinu það
nokkuð í sjálfsvald, hvar aðalfundir
þess séu haldnir. Eg gjöri ráð fyrir
að bankaráðið verði svo skipað mönnum, að þvi sé trúandi fyrir að gjöra
það, sem heppilegast er fyrir bankann
og landið i þessu. Ef bankaráðið er
með heilbrigðu viti, og það gjöri eg ráð
fyrir að það verði, þótt það verði skipað íslendingum, og engu síður fyrir það,
ef svo er, þá gjöri eg ráð fyrir að það
þurfi sterk nauðsyn að knýja það til
að halda aðalfundina annarsstaðar en
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i Reykjavik. Gangi tillaga h. nefndar
i gegn, þá sé eg ekki betur en að næg
trygging sé fengin fyrir þessu.
Það er gjört ráð fyrir að hluthafar
kjósi í ráðið 2 menn búsetta í Reykjavik, og það má gjöra ráð fyrir að þeir
menn, sem alþingi kýs i bankaráðið
muni verða fslendingar. Þótt íslendingar eigi ekki einn eyri í fyrirtækinu,
þá er þó nokkurn veginn trygt, að
jafnan séu 7 menn i bankaráðinu, sem
eru íslendingar eða búsettir menn á
ísiandi. Það er vitaskuld, að eg hefi
nú sem stendur ekki sterka trú á oss
í bankamálum, en þó þarf töluverða
tortrygni og vantraust til þess að ætla,
að allir þessir 7 eða 8 menn láti hina
3 eða 4 hafa sig i vasanum, og brúka
sig fyrir verkfæri til þess að gjöra óheilla ráðsályktanir fyrir ísland.
Eg hefi gjört þessar athugasemdir
nefndarinnar vegna, og þætti mér
vænt um að heyra hjá h. frsm., hvort liklegt muui að h. nefnd taki bendingar minar til greina, þvi að öðrum kosti býst
eg við að koma með brtill. til 2. umr.
Fram8ögumaður (Þórður Ihoroddeen)'.
Það kom fram missilningur i einu atriði hjá h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.J Hann
kvað nefndina mundu hafa meint annað með 18. brtill. sinni en hún segir.
En þvi er ekki svo varið. Nefndin ætlast einmitt til að varasjóðsgjaldið renni
i landssjóð þegar varasjóður íslandsbanka sé orðinn 1 miljón krónur, eða
þegar 20 ár séu liðin frá stofnun hans.
Það vakti nfl. fyrir nefndinni, að þegar þessi 1 miijón væri-borin saman við
varasjóði banka erlendis, þá væri tryggingin hálfu hærri hér en alment gjörist i dönskum bönkum. Hér er hlutfallið þetta: 5 miljóna stofnfé en 1
miljón i varasjóði eða 2O°/o; en i öðrum
bönkum t. d. Nationalbankanum danska
og Landmandsbankanum er varasjóðurinn ekki nema lO°/o. Þetta vakti fyr-
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ir nefndinni er hún ákvað varasjóðinn
að vfsu 1 railjón, en vildi þó ekki láta
landssjóð biða lengur eftir hluttöku 1
ágóðanura en 20 ár. Nefndinni var
það ljóst, að varasjóður gæti verið kom
inn upp f 1 miljón kr. fyrir þennan
tfma, en henni var það lika ljóst, að
það gæti verið, að hann vrði ekki kominn það, og færi svo, pótti henni ekki
ástæða til að láta landssjóð biða lengur. Þegar þess er gætt, að varasjóðurinn er ákveðinn hæiri i samanburði
við höfuðstólinn en alment gerist, þá
þótti nefndinni ekki sérstök ástæða til
þess að ákveða, að varasjóður fengi
uppbót, þótt hann kynni að komast niður úr 1 railjón. Nefndinni sýndist það
ekki 8vo geigvænlegt, þótt hann kæmist jafnvel niður undir */« miljón kr.;
hún vildi ekki láta landssjóð missa sitt,
þótt þetta kynni vð koma fyrir. Nefndin sefti ákvæði sin af yfirlögðu ráði, á
þann veg sem hún gjörði, en ekki af
misskilningi eða í ógáti, eins og h. þm.
(Guðl. G.) gat til.
Aðrar athugasemdir h. þm. (Guðl.
G.) sýndust á góðum rökum bvgðar,
og mun nefndin taka | ær til yfirvegunar með honum, og taka þær til
greina, að svo miklu leyti sem hún
getur.
Þorlákur Guðmundsxon: Þegar frv.
þetta kom fyrst fram, mun marga hafa
óað við þvf, og það virtist svo, sem
ýmsum hætti við að einblfna á galla
þess, en skoða litt hinar betri hliðar
málsins, eða skoða það sem það frv.,
er staðið gæti til bóta. En það virðist
nú nokkur breyting komin á, og menn
teknir að yfirvega málið með meiri
rósemi og virða það fyrir sér frá fleiri
hliðum, og vona eg að svo verði framvegis. H. frsm. (Þ. Th.) gat þess, um
leið og hann mintist á, að landssjóður
gæti nötað jarðir sfnar til tryggingar
lánsfé fyrir hlutabréf, er bann keypti í
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bankanura, að hann mundi einnig geta
notað kirkjujarðirnar til þess Eg. vildi
að svo væri, en eg hygg, að eftir því
sem stjórnin hefir skoðað það mál til
þessa, þá muni hún ekki ganga inn á
það. Þvf þótt það sé tekið fram i
stjórnarskránni, að eigi raegi selja eða
með öðru móti láta af hendi neina af
jarðeignum landsins, nema slfkt sé með
lagaboði ákveðið, þá hefir hún þó talið sér heiinilt að hringla með jarðir
þessar að eigin geðþótta, bæði selja þær
og hafa makaskifti á þeim, án þess að
löggjafarvaldið hafi nokkuð haft þar
um að segja. Af þessu er eg hræddur
um, að Btjórnin vilji ekki láta leggja
alment veðband á kirkjujarðirnar. Eg
vek að eins athygli á þessn, án þess að
eg þó ætli, að landssjóði sé ofvaxið að
taka þátt í fyrirtækinu, þótt kirkjujarðirnar gangi undan.
H 1. þm. Rangv. (Sighv. A.) var
hræddur við trv. þetta; það ereg ekki,
þrátt íyrir það, þótt eg þykist vera
fremur varfærinn. H. þm. (Sighv. A.)
hélt að almenningúr mundi verða myrkfælinn við mál þetta. Það getur verið
að sumum þyki í nokkuð mikið ráðist,
þvf að menn eru alment varfærnir hér,
þegar til stórræða kemur. Menn vöru
Ifka hræddir fyrst f stað, þegar landsbankinn var stofnaður og farið var
að gefa út seðlana. Þetta er eðlileg
afleiðing af þvf, hvað takmörkuð þekking raanna er út á við, og því, hve Iftilsigldir vér erum. En eg lít svo á, að
þótt ýmsir mundu fremur kjósa að
þokast áfram skref fyrir skref, eða
jafnvel helzt að standa i stað, þá sé
almenningur þó svo aðþrengdur nú
af vandræðum og peningaskorti, að
hann muni taka fegins hendi hverju
þvi, er likindi sýndust fýrir að mfnkaði vandræðin, svo að eiginlega held
eg að ekki þurfi mjög að óttast myrkfælni manna við málið svo alment, að
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það verði að tjóni. H. þm. (Sighv. A.)
sagði, að frumv, þaö um nýja seðlaútgáfu, sem hér var samþykt í gær,
raundi bæta úr vandræðunum, Eg hefi
nú ekki mikla trú á því að svo verði.
Eg gjöri ráð fyrir, að eftir ein tvö ár
verði seðlarnir komnir út og suður og
ástandið orðið svipað og nú, nema þvf
að eins að ný peningastofnun koraist á
fót i landinu sjálfu.
H. þra. (Sighv. A.) gat þess um leið,
að lfklega mundi seðlaaukningin ekki
hjálpa rnikið verzluninni.
En það
tel eg illa farið. Það eru ekki einungis kaupmenn sem gjalda þess, þegar verzlun er örðug viðfangs, heldur
kemur það niður á öllum landsmönnum, á öllum sem við kaupmennina skifta,
því að þvi verri kjörum sem kaupmennirnir sæta, þvi verri kjör verða
þeir að veita skiftavinum sfnum. Það
er þvi afar þýðingarmikið fýrir alla
landsmenn, að greitt sé fyrir verzluninni.
Að endingu skai eg lýsa því yflr,
að eg mun vera með frumv. þessu, ef
brtill. h. nefndar komast inn f það, og
aðrar þær breytingar til bóta, er síðar
kunna að koma lram.
Ján Jensson: Eg ætlaði að lýsa ánægju minni yfir þeirri niðurstöðu, sem
nefndin hefir komizt að í áliti sinu,
nefnilega þeirri, að málið verði ekki
leitt til lykta á þessu þingi.
Eg er
samdóma nefndinni i þessu, en — því
miður — það er eins og hún sé sér
ekki þessarar niðurstöðu meðvitandi,
því háttv. framsögum. hennar og aðrir
háttv. þingm. eru alt af að gjöra ráð
fyrir, að frumv. taki þessum og þessura
breytingum við 2. umræðu i málinu.—
En sé það nú meining nefndarinnar,
að ekki sé ráðlegt að ráða málinu til
lykta, þá er ekki annað vænna en að
leggja það á hylluna, og það er vana
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lega gjört með því, að fella það frá
umræðu, og raeðan mér er ekki bent
á annan veg (Margir: Það má taka
það út af dagskrá) —, þá greiði eg atkvæði mitt á móti frumv.
Eg skil það svo, að háttv. deild vilji
fella málið. En að þingið ætli að fara
að tefja sig á máli, sem það ætlar ekki
að láta ganga fram, það get eg ekki
ætlað. Það hefir oft verið talinn stór
ókostur á öðrum málum, t. d. stjórnarskrármálinu, að það kostaði þingið svo
mikinn tíma að ræða það, og þó hefir
tilætlunin með það mál ávalt verið að
leiða mál;ð til lykta, eins og þingið
vildi ganga að þvf. Með þetta mál er
öðru máli að gegna. Hér er ekki séð
eftir tímanura.
Það hljómar einstaklega vel, og er
fallegt að heyra, að þetta mál eigi að
taka til rækilegrar fhugunar, — en sá
er gallinn á, að það er enginn hér, sem
héfir nægilegt vit á málinu. Við erum
þó ekki komnir hér saman, að eins til
að æfa okkur í að halda ræður. Eða
erum við komnir til þess að læra hér
bankafræði? Eg segi fyrir mig, að eg
færi þá heldur á bókasafnið, og fengi
mér lánaða bók um þetta efni. Það er
miklu girnilegra til fróðleiks, heldur en
hlusta hér á fyrirlestra manna, sem
byrja með að segja, að þeir hafi ekkert vit á málinu, og hafa svo sannað
þetta í lok ræðu sinnar. Mér gremst
það að heyra þessa menn halda hrókaræður um bankafræði, menn, sem sumir
hverjir halda nú f dag fram kenningu
um bankann, sem er alveg gagnstæð
þeirri, er þeir börðust fyrir með hnúum
og hnefum fyrir hálfum mánuði síðan.
Eg er í standandi vandræðum með
að ráða i meininguna hjá mönnum
þessura, hvað þeir vfija i raun og veru,
en eg held mér til tillögu nefndarinnar,
sem kemur fram i áliti hennar, og greiði
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atkvæði gegn því, að málið gangi nú
fram.
Vdltýr Guðmundsson: Það hefir oft
verið tekið fram, að þetta væri þýðingarmikið mál, og eg verð að taka undir
það. Eg man eftir, að þegar eg fyrir
nokkurum árum las John Gabriel Borkman, leikrit eftir Henrik Ibsen, heimsins mesta núlifandi leikritaskáld, þar
sem taiað er um að leysa hinar mörgu
miljónir gulls, sem liggi bundnar í fjöllunum, þá datt mér i hug, að gaman
væri fyrir okkur íslendinga að eiga
mann, sem gæti leyst úr læðingi þær
miljónir, sem liggja í landinu okkar
og umhverfis það, og einkum þar sem
eina peningastofnunin, sem við höfura,
gjörir fremur að binda féð en leysa.
í jarðveginum okkar, i fossunum og i
sjónum umhverfis landið liggja ótæmandi auðsuppsprettur bundnar, og öfiugasta meðalið til að leysa þær væri
öflug peningastofnun; því okkur vantar
kapital, það vita allir, og þó við hefðum menn, dugar það lftið meðan féð
vantar til að vinna með. Og þetta er
viðurkent hjá öllum þjóðum, að nauðsynlegt sé að fá útlent kapital. —
Danmörk t. d. er tiltölulega rikasta
landið hér i álfu, næst eftir England,
og þó keppast menn við að fá sem
mest útlent kapital inn i landið til að
vinna með. Megnið af því fjármagni,
sem 2 stærstu félögin i Danmörku
starfa með, >sameinaða gufuskipaíélagið< og >stóra norræna ritsímatélagið<,
er útlent fé, en yfirráðin eru dönsk og
verkamennirnir danskir, og þess vegna
græðir landið ósköpin öll á þessu, en
útlendingarnir, sem leggja til féð, græða
lika, því fyrirtækin margborga sig. —
Eg fyrii mitt leyti er sannfærður um,
að þetta bankamál er annað mesta
framfaramálið hjá okkur, en hitt ritsíminn. Þetta tvent, bankinn og ritsiminn,
gætu sámhliða orðið til framfara fyrir
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land og þjóð, sem okkur varla dreymir
um. — Oft heyrist talað um það, að
verzlunin okkár sé bundin á klafa hjá
Dönum. Hver maður, sem byrjár
verzlun hér, verður oftast að taka lán
hjá dönskum peningamönnum, og fá
þeir þetta lán með því skilyrði, auk
þess að þeir greiða háa vexti af fénu,
að láta þessa menn selja og kaupa
allar sínar vörur, svo þeir geti haft
sem raestan hagnaðinn. Afþessu leiðir
svo, að þeir geta sjaldan koraist svo f
efni, að þeir geti losað sig frá þeim
mönnum, sem veittu þeim lánið, því
að haguaðurinn lendir mest i höndum
þeirra. Og þeir fáu, sem verða sjálfstæðir, sitja i Eaupmannahöfn og eyða
fé sinu þar. En þessi bönd mundi
bankinn losa. Hann mundi lána þeim,
sem verzlun byrja, upp á tiltrú, og geta
þeir þá farið með peninga sina til að
kaupa fyrir til Noregs, Englands eða
Þýzkalands, eða hvert á land, sem þeir
vilja. — Þetta er sá eini vegur til að
koma upp verulega óháðri, fslenzkri
verzlun. —
Vöruskiftaverzlunin hefir lengi verið
eitt af okkar mestu meinum. Af henni
leiðir það, hve háðir bændurnir veiða
kaupmönnum, óeðlilega hátt verð á
útlendu vörunni, og ýmislegt ólag. —
Gætu menn nú fengið lán hjá bankanura, gætu þeir verzlað við hvern sem
þeir vildu, losað sig af klafa einstakra
kaupmanna, og staðið sem frjálsir menn
gagnvart þeim.
Þetta mundi því verða til þess, að
vöruskifta verzlunin legðist niður, og er
erfitt að gjöra sér hugmynd um, hvaða
breytingum til framfara það gæti
valdið.
Eg tók það fram, að bankinn mundi
leysa bundna krafta; hann mundi styðja
fiskiveiðar, iðnað og jarðræktar-fyrirtæki, með þvi að útvega hlutafélögum,
er störfuðu að sliku, fé til þess, og það
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meira fé en bann hefir sjálfur til beinna
umráða, og þegar bankinn gengst fyrir
aö útvega fé til slíkra fyrirtækja, þá
mundu aðrir út i frá fremur fá traust
á þeim, og verða fúsari á að leggja fé
i þau.
Þar sem nú svo margt mælir meö
þessari stofnun, get eg ekki skilið annað, en bún hljóti að vera ábugaraál
þingsins. En þrátt fyrir það hefir mér
frá fyrstu ekki dulist, að þetta er bið
mesta vandamál.
Nefndin hefir nú reynt að ihuga það
svo vel og vandlega, sem hún hefir
getað, og setja inn þau ákvæði, er henni
þóttu nauðsynleg, en auðvitað getur
benni bafa yfirsést.
Háttv. þingra. Rvik. fJ. Jenss.) þótti
undarlegt að kasta tima í að ræða
þetta mál, ef það samt sem áður ætti
ekki fram ad ganga á þessu þingi. —
En þó frumv. gangi ekki i gegn uú,
getur verið mikið hagræði að þvi að
ræða það sem bezt og undirbúa, svo
að 8tjórnin og þeir menn, sem fyrir
þessu gangast, þekki skoðanir þingm.,
og geti því búið málið sera bezt undir
næsta þing.
Og það finst mér mjög
mikill árangur.
Þá skal eg snúa mér að einstökum
athugasemdum, sem fram hafa komið.
Háttv. þingm. Rvík. (J. Jenss.) fellir
sig ekki við, að ráðgjafi Islands sé
formaður bankaráðsins, og er hann
hræddur um, að þar liggi póiitisk hugsun á bak við. En eg er hræddur um,
að hinn háttv. þingm. Rvík. (J. Jenss.)
hafi ekki hugsað nógu langt fram í
timann. 90 ár er langur tími, og nú
er það áhugamál bæði hins háttv. þm.
og annara að fá ráðgjafa, er sé búsettur
hér í Reykjavík, og hver veit nema
það verði komið á, áður en sá timi er
útrunninn, og þá væri óheppilegt ad
hafa ákvæðin þannig, að ráðgjafinn
mætti ekki siija i bankaráðinu.
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í annan stað er svo tilætlast, að bæði
megi halda bankaráðsfundi hér og í
Kaupmannahöfn, og er þá óviðkunnanlegt, að landshöfðingi ætti að gefa ráðgjafanum uraboð, þar sem aftur hitt er
rojög eðlilegt, að ráðgjafinn geti fengið
landshöfðingja umboð.
Þá talaði hinn háttv. þingm. Évík.
(J. Jenss.') um, að komið gæti fyrir, að
okkar menn yrðu forfallaðir, þá er aðalfundur yrði haldinn í Kaupmannahöfn,
og gætum við þvi farið hall-ioka. —
En eg vil benda á það, að á aðalfundi
er það ekki bankaráðið, heldur hlutbafar, sem hafa atkvæðisrétt. Nú eiga
íslendingar að hafa */6 af atkvæðafjöldanum, og gjörir því ekkert, þótt ekki
mætti nema nokkur fcluti bankaráðsins.
Eg skal nú ekki fara langt út i hinar ýmsu athugasemdir.
Háttv. þingm. V.-Sk. (Guöl. G.) svaraði sér sjálfur um hættuna við að
starfsféð væri útlent.
Þar sem háttv. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
talaði um, aö bankinn borgaði engan
progressivan skatt, þá befir nefndin
komist að þeirri niðurstöðu, að í raun
og veru sé skatturinn progressiv, þar
sem ætlast er til að bankinn greiði
varasjóði 10°/« af ágóðanum, eftir að
hluthafarnir hafa fengið 4%.
Nú þegar fram líður og bankinn
græðir meira fé, hlýtur varasjóðsgjr Idið
að vaxa i hlutfalli við gróða bankans,
af þvl það er greitt i procentum.
Eg er og samþykkur háttv. þingm.
V.-Sk. (Guðl. G.) um, að nefndin hefir
ekki athugað nógu vel, að bankinn gæti
orðið fyrir áföllum, svo að varasjóðurinn yrði ekki 1 miljón eftir 20 ár, og
er því nauðsynlegt að setja inn ákvæði
ura, að tillagið skuli renna i varasjóðinn, unz hann er orðinn nógu stór
aftur.
Eg er og alveg samþykkur háttv.
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þingm. V.-Sk. (Guðl. G.) í að nauðsynlegt sé, að slá varnagla við því, að
gangvcrð blutabréfa bankans verði ekki
sprengt upp, áður en bankinn kaupi
þau.
Háttv. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) hugði
það ekki rétt athugað, að þingið gæti
lagt veðband á kirkjujarðir. En þetta
mun þó rétt vera. Þetta má auðvitað
gjöra með lögum. Það getur auðvitað
verið spursmál um eignir eiustakra
manna, ef upp á sliku væri stungið,
en þó eignarrétturinn sé triðhelgur, þá
er hér um almenningsheill að ræða. —
Þó stjórnin geti ekki administrativt lagt
veðband á kirkjujarðir, getur hún ekkert haft á móti þvi, að það sé gjört
með sérstökum lögum, þær mundu ekki
lækka í verði íyrir það, og má eins
taka þær í veð eítir sem áður. —
Eg skal þá ekki fara fleiri orðum
um þetta að sinni, en eg álít þetta svo
þýðingarmikið mál, að æskilegt væri,
að sem flestir þingmenn tækju til máls
i þvi, og kæmu fram með athugasemdir
sinar, svo það yrði sem bezt búið undir
næsta þing, þótt það verði ekki útkljáð
á þessu þingi.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 14 samhlj. atkv.
Ö n n u r u m r . (C. 26, 419, 467);
18. ágúst.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen):
Það bafa komið all-margar breyt.till.
frá nefndinni við þetta frumvarp, og
skal eg leyfa mér að fara nokkurum
orðum um þær. — Það er að nokkuru
leyti gjörð grein fyrir þeim í nefndarálitinu sjálfu, en þó ekki svo, ef til vill,
að háttv. þingmönnum sé það ljóst, á
hvaða ástæðum þær eru bygðar.
Breyt.till. við inngang frumvarpsins
skoða eg ekki nema sem orðabreyting.
Önnur þeirra er innifalin i því, að fyrir
Alþ.tið. B. 1899.
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orðin »að veita félagi* koiri »að veita
hlutafélagi«; en hin, að fyrir »ráðaneytinu« komi »ráðaneytinu fyrir ísland«.
Nefndin rak sig á það, bæði
utan þings og innan, að menn hneyksluðust á þessu orði »ráðaneytinu«, og
skildu það svo, sem hér kynni að vera
talað um eitthvert annað ráðaneyti, en
ráðaneyti Islands, og þetta bneyksli
vill nefndin laga.
Annar misskilningur, sem hefír komið
frara, er það, að seðlagáfu-rétturinn yrði
seldur í hendur þeim mönnum, er gangast fyrir þessari bankastofnun; en það
er auðvitað ekki meiningin, heldur að
hann skuli fenginn því félagi, sem þeir
stofna eða hlutafélaginu, og að neíndin
vildi þe3s vegna setja það skýrt inn í
frumvarpið, að það er félagið, en ekki
mennirnir, sem
fær þessi einkaréttindi.
3. breyt.till. er að eins til skýriflgar,
og er nauðsynleg þess vegna, að ef að
landssjóður er látinn vera hluthafi i
þessum banka, þá er ekki nóg að taka
það fram, eins og er í frumvarpinu, að
almenningur á Islandi hafí íorgöngurétt.
4. breyt.till. er að eins til að gjöra
greinina Ijósari.
Meining greinarinnar er nefnilega sú,
að þeir, sem vilja gjörast hluthafar 1
bankanum með jörðum sínum, setja þær
í bankann og fá í staðinn hlutabréí, et
þeir setja 2O°/o af verði jarðarinnar f
veð; af þessum hlutabréfum fá svo
hluthafarnir árlega vexti, en bankinn
verður að fá 4°/o í rentu hja hluthöfunum. — Það lltur nokkuð illa út f fyrsta
áliti, að landssjóður eigi að ábyrgjast
bankanum þessa 4°/o, en ef vel er að
gáð, get eg ekki séð, að það sé nokkur
hætta á, að það verði nokkur byrði
fyrir landssjóð, þvi að þessir sömu menn,
sem setja jarðir i bankann, fá vexti af
81 (23. akt.).
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sinum hlutabréfum, og þeir koma á móti
vöxtunum af skuldabréfunum, svo það
er engin hætta á þvi, að landssjóður
verði fyrir nokkurum útlátum.
5. breyt.till. ákveður, að landssjóður
hafi rétt til að skrifa sig fyrir hlutum
i bankanum, er nemi tveim miljónum;
þetta ákvæði er sett sem tryggíng fyrir
því, að féð verði innlent.
Eg hefi áður vikið nokkuð að þessu
efni, og tekið fram við framh. 1. umr.
þessa máls skoðun mina og nefndarinnar gagnvart þeirri mótbáru, að það
mundi ekki heppilegt fyrir landssjóð,
ef hann gjörðist hluthafi í bankanum.
Sömuleiðis lét eg i ljósi skoðún nefndarinnar um, að það væri enginn ómöguleiki að útvega það fé, sem til þess
þyrfti, og skal eg þvi eigi fjölyrða um
það nú.
6. breyt.till. er mikil efnisbreytíng,
þar 'sem það er lagt til, að hlutafé
bankans skuli fyrst um sinn ekki vera
meira en 5 miljónir. Nefndin álitur að
bankinn geti eins byrjað fyrir því, þó
hlutaféð 8é ekki 6 miljónir heldur 5
miljónir.
Annað ákvæði í sömu breytingartill.
fer fram á að banna, að útlendingar
geti haft meira en */# af hlutafénu, og
er það svo að skilja, að ef landssjóður
þannig á 2 miljónir, og aðrir Islendingar eina miljón, þá mega útlendingar
ekki hafa nema 2 miljónir. . Eins ef
landssjóður skyldi ekki geta átt eða
vilja eiga nema 1 miljón og aðrir Islendingar ekki nema hálfa miljón, þá
verður það fé, sera útlendingar eiga, að
sama skapi minna; þeir mega ekki leggja
nema */s á móti þvi, sem kemur flrá
íslandi.
Nefndin áleit, að þótt þetta ákvæði
væri sett, þá mundi varla hætt við að
bankinn fengi svo litið starfsfé að byrja
með, að það mundi ekki- nægja Islend-
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ingum, sérstaklega þegar þessi banki
hefir seðla-útgáfurétt.
Eg skal i sambandi við þetta geta
þess, að eg hefi heyrt menn efast um
það, að Islendingar muni geta tekið
hlutabréf fyrir 1 miljón kr.; en eg skal
taka það fram, að eg fyrir mitt leyti
efast ekki um, að það mundi hægt að
fá þessa upphæð í innlendum hlutabréfum. Eg imynda mér að það séu
margir jarðeigendur, sem mundu nota
jarðir sínar á þennan hátt við bankann,
og þær jarðir, sera þegar eru komnar
í landsbankann, imynda eg mér að
mundu komast yfir i hlutafélagsbankann
siðar.
Aftur á móti er ógreiðara fyrir menn,
sem hafa jarðir sínar í veðdeildinni, að
setja jarðir sínar i íslandsbankann, þar
sem veðdeildin lánar ekki nema gegn
1. veðrétti.
Til þess að hjálpa þessu við, er að
minu áliti réttast að nema það ákvæði
aftur úr lögum, og láta það ótiltekið,
með hvaða veðrétti veðbankadeildin láni;
veðið getur verið eins gott fyrir það,
þó það sé skert um 2O°/o af upphæð
virðingarverðsins, enda jafn-óðum og
lánið borgast í veðdeildinni minkar það
sem hvílir á jörðinni.
Menn mundu á þann hátt geta brúkað jarðir sinar sem grundvöll fyrir
hlutabréfunum í Islandsbanka, eins þó
þær væru veðsettar i veðdeild landsbankans.
7. breyt.till. er engin efnisbreyting,
hún er að eins til að gjöra 3. grein
skýrari en hún var. —
Breyt.till. 8—14 eru ekkert annað
en orðabreytingar.
15. breyt.till. er mikil efnisbreyting.
Það er ákveðið í upprunalega frumv.,
að íslandsbanki skuli taka að sér
eignir landsbankans og innleysa seðla
hans; og varasjóður og allar skuldlaus-

í
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ar eigur hans skuli renna i varasjóð
Islandsbanka.
Breyt.till. nefndarinnar fer aftur á
naóti fram á það, að Isiandsbanki taki
að sér útborgun á skuldum landsbankans og innköllun á útistandandi eignum
hans, og er ætlast til að landssjóður
fái alt sem afgangs er, og lika varasjóðinn.
Eg skal i sambandi við þetta, af þvi
eg hefi orðið var við, að sumir eru
hræddir um, að þetta roundi hafa illa
afieiðingu fyrir hina núverandi lántakendur i landsbankanum, taka það fram,
að það er engin hætta á þvi, að það
gæti haft nokkurar vondar afleiðingar,
þvi að þótt Islandsbanki bafi þetta á
hendi, þá getur hann engum þeim samningum breytt, sem komnir eru á milli
lántakanda og landsbankans. Lántakandi hefir sína skuld og sitt veð, og
viðskifti hans við Islandsbanka verða
alveg hin sömu eins og verið hafa við
landsbankann.
16. breyt.till. er ekkert annað en
orðabreyting.
17. breyt.till. er ura það, að veðdeildin skuli sett í sambaud við Islandsbanka,
ef hún verður sett á stofn.
Sem roina persónulegu skoðun vil
eg taka það fram, að eg álít að veðdeildin ætti að vera sérstök stofnun,
þegar þessi Islandsbanki er kominn á
fót. En eg vil ekki gjöra neinn ágreining út af þvi.
18. breyt.till. er nokkuð mikil breyting frá því, sem er í frumvarpinu. —
Frumv. gjörir ráð fyrir, að landssjóður
hafi engan arð af seðla-útgáfunni um
þessi 90 ár, en i þessari 18. breyt.till.
er það áskilið, að þegar varasjóður Islandsbanka er orðinn 1 miljón kr., eða
þá að minsta kosti eftir 20 ár, þá verði
látin renna óskert i landssjóð upphæð
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sú, sem eftir reglugjörð banhans er ákveðin varasjóði.
Við nánari athugun virtist nefndinni
nú þetta nokkuð ósanngjarnt, þar sem
afleiðingin yrði sú, að ef varasjóðurinn
yrði fyrir einhverjum óhöppum eftir 20
ár, þánnig að hann minkaði, þá getur
hann aldrei náð sér aftur.
Hefir nefndin þvi komið með brevt.till., sem er eins og dálftill meðalvegur,
að svo framarlega sem að varasjóður
bankans hafi eftir 20 ár ekki náð 1
miljón kr., eða verði síðar fyrir einhverjum óhöppum, þá gangi ekki nema
helmingur at varasjóðsgjaldinu i landssjóð, en hinn helmingur til að bæta við
varasjóð, unz hann er kominn upp i 1
miljón, en félli síðan óskert til landssjóðs.
Það hafa heyrst mótbárur gegn þessum ákvæðum um varasjóðinn. Mönnum heflr virzt, að þessi upphæð væri
of há, og ætlað að það liði svo langur
tími, þar til hann yrði 1 miljón króna.
Einnig hefir það komið fram, að þessi
1 miljón kr. væri óþarflega hár varasjóður, og eg skal játa það, að nefndin
áleit, að þessi upphæð væri kannske
nokkuð há, og að bankinn hefði nægilega tryggingu, þó varasjóðurinn væri
lægri.
Þannig eru margir útlendir bankar,
sem hafa i sinum reglugjörðum ekki
nærri eins ströng ákvæði um varasjóð.
Nationalbankinn i Danmörku hefir 3
miljóna varasjóð en 27 railj. stofnfé;
varasjóður er þar */9 af stofnfénu. I
Landmandsbankanum er hann ’/s, f
verzlunarbankanum í Kaupmannahöfn
ekki nema */6. Nefndin gæti gjarnan
séð, að það kæmi fram tillaga um að
breyta þessu, án þess þó að nefndin
vilji gangast fyrir þvi að það sé gjört.
Aftur á hinn bóginn er náttúrlega ó81*
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mögulegt að segja, hvenær varasjóður
íslandsbanka mundi vera orðinn 1
miljón kr., slikt er komið undir mörgum atvikum; en eg álit að þess mundi
ekki mjög langt að biða, að Islandsbanki fengi nokkuð mikinn varasjóð.
Hann mundi setja sig 1 það samband
við banka i Danmörku, að seðlar hans
mundu ganga eins í Danmörku eins og
hér á landi, með fulln ákvæðisverði,
og raundi hann því geta gefið út mikið af seðlum; það er óhætt að segja
eins mikið og hlutabréfin væru trygging fyrir, og að því leyti fljótt gefa arð.
Eg skal geta þess, að verzlunarbankinn i Danmörku, sem hefir 12 miljónir
króna f stofnfé og ekki seðlaútgáfurétt,
hann hefir verið 25 ár aðsafna 1 milj.
i varasjóð. Eftir því ætti Islandsbanki,
með seðlaútgáfurétti, ekki að verða
mjög lengi að safna sömu upphæð, þó
starfsféð sé helmingi minna.
En eðlilega er slíkt óvist, og ómögulegt að
segja neitt um það með vissuFrá 19. br.till. og alt að 25. br.till.
eru það mest orðabreytingar, sem nefndin hefir gert við frumv., þó er ein br.
till., nl. 22, sem er mjög þýðingarmikil, þar sem hún fer fram á, að bankinn skuli hafa aðalskrifstofu sina og
varnarþing í Reykjavík. Þetta finst
nefndinni vera mjög þýðingarmikið, og
eg vona að háttv. þingm. komi sér
saman um, að það sé nauðsynlegt ákvæði.
Þá kemur 25. brtill. við 18. gr. frv.
Aðalbreytingin er hér sú, að nefndin
vill að landshöfðingi sé varamaður og
gangi að öllu leyti i ráðgjafans stað,
þegar hann er ekki viðstaddur, þar
sem það er ráðgjafinn einn i hinu upprunalega frumv., sem er sjálfkjörinn
formaður bankaráðsins.
Þar sem
nefndin fer því tram, að aðalfundir séu
aðailega haldnir i Reykjavik, þá áleit
nefndin það sjálfsagt, að landsböfðingi
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væri skipaður til að vera varamaður.
I sambandi við þetta skai eg taka
það fram, að i reglugjörð þeirri, sem
bankamennirnir útlendu bafa samið
og lagt fyrir alþingi, stendur i 18. gr.,
að enginn geti orðið fulltrúi i bankaráðinu nema hann sé hluthafi i félaginu.
Þetta finst nefndinni of bindandi, að
því er þá fulltrúa snertir, sem alþingi
kýs; henni virðist það of biqdandi fyrir aiþingi, að það mætti ekki kjósa
hverja þá er það vildi.En þegar bankamönnunum var bent á þetta, tjáðu þeir
sig fúsa til að breyta þessu þannig, að
þingið þyrfti ekki að binda hendur sinar i þessu efni. Það væri ef til vill
heppilegra, að ákvæðið um þetta væri
tekið upp i lögin, og eins getur verið
um fleira, sem nefnt er i reglugjörðinni,
t. d. ákvæðið um það, hvar þessir fulltrúar eiga að búa.
I reglugjörðinni
er tiltekið, að 3 af fulltrúum þeim, er
alþingi kýs, skuli vera í Reykjavik, en
hinir 2 í Kaupmannahöfn. En nefndin
gat ekki skilið, að alþingi væri skylt
að binda sig svo, að 2 af fulltrúunum
skyldu búa í Kaupmannahöfn, og virð
ist það koma i bága við það »princip«,
sem hún vill halda fram í þessu máli,
að bankinn sé sem mest innlend stofnun.
Heppilegra virtist því að hafa
það ótiltekið, hvar bústaður fulh
trúa skyldi vera, enda hafa bankaraennirnir tjáð sig því ekki mótfallna.
Að því er snertir viðaukatill. frá
nefndinni við 25. till. við 18. gr. frv.,
sera fer fram á það, að alþingi kjósi á
hverju þingi 2 menn til 2 ára, er mæta
skuli á aðalfundum fyrir landssjóðs
hönd, þá áleit nefndin nauðsynlegt að
setja ákvæði um þetta f frv., þar eð
ekki er neitt um það talað i reglugjörðinni, hvort landssjóður hefði rétt til
þess að láta mæta fyrir sig, ef hann
gerðist hluthafi, eða hver skyldi mæta.
Af reglugjörðinni sést það, að hver sem
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á hlut upp á 100 kr. í félaginu, hefir
1 atkvæði og að stærri hlutabréf gefa
rétttil svo margra atkvæða, sem hundruðin í hlutabréfunum eru mörg.
Það
sést því ljóslega, að ef landssjóður á
hlutabréf fyrir 2 miljónir kr., þá eru
það eigi fá atkvæði , sem þessir raenn
bafa.
Fyrir þessar 2 miljónir koma
20,000 atkv, eða 10,000 atkv. á hvorn
mann; gætu þeir því ráðið lögum og
lofum á aðalfundum; og þar sem alþingi á að kjósa 5 fulltrúa I bankaráðið, en aðalfundur 5, sem þessir landssjóðsmenn hljóta að ráða kosningu á,
þá er það Ijóst, að alþingi í raun og
veru getur ráðið bankanum og öllu
hans ráðlagi algjörlega.
26. brtill. nefndarinnar miðar til þess
með timanum að gera bankann að
þjóðbanka. Það sem mest hefir verið
haft á móti þessari bankastofnun er
það, að þetta sé útlend stofnun, að
mikið af fé bankans sé útlent, og að
þvi mundi fremur verða varið til þess
að spekúlera i öðrum löndum heldur
en i landinu sjálfu, eða atvinnuvegum
þess og verzlun til viðreisnar. En þar
sem landið er ekki svo öflugt, að það
geti sjálft sett svona banka á stofn,
en á hinn bóginn nauðsyn er á því,
að fá öfluga peningastofnun inn i landið,
verður að ’nefndarinnar áliti að tá útlent fé til hjálpar fyrst i stað.
En
þegar timar llða fram og þessi stofnun er búin að gera okkur nógu öfluga, þá eigum vér sjálflr að eignast
þessa stofnun, og þess vegna er lika
nauðsynlegt að slá þennan varnagla;
skylda er engin í þessu fólgin fyrir
landssjóð, en réttur að eins.
Háttv. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) hefir
komið með eina brtill. á þingskj. 475,
og vil eg mæla með að hún sé samþykt.
Skal eg svo ekki fara fleirum orðum
um þetta mál að sjnni,
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Landshöfðingi: Eg stend ekki upp
til þess
að
gefa þinginu neinar
leiðbeiningar i þessu máli, þvi til
þess vantar mig nægilega þekkingu á
málinu.
Og það fer eins fyrir mér,
eins og háttv. 1. þm. Rangv. (S. Á.)
sagði um sig við 1. umr., að mig sundlar við að heyra talaðum allar þessar
miljónir.
Þvi ber ekki að neita samt sem áður, að slfk stofnun. sem frumv. þetta
hljóðar um, gæti gert raikið gagu fyrir
verzlunina, fyrir sjávarútveginn og til
þess að koma á fót ýmsum stofnunura
í landinu, sem gæti orðið til mikils hag
ræðis fyrir það, en sem kostuðu mikið
fé.
En á hinn bóginn get eg ekki gert
mér mikiar vonir um, að slík peningastofnun yrði til mikils hagnaðar fyrir
landbúnaðinn. Held ekki að hann gæti
hait mikinn bag at bankanum, að
rainsta kosti ekki með lánum, þvi eg
hygg, að það sé tilgangurinn með bankann, að festa fé hans i lánum gegn
fasteignarveði með löngum afborgunarfresti. Þar að auki tel eg það efasamt, hvort það væri svo heppilegt
fyrir landsmenn, að þeir hefðu greiðan
aðgang að þvi að fá lán, þvi reynslan
sýnir, að þau eru ekki ávalt svo fljót
að borga sig, það eru ýmsir erfiðleikar
á þvi; afleiðingin af þvi, að lánin borga
sig svo illa, verður eftir minni hyggju
sú, að bændurnir sökkva dýpra og dýpra
niður í skuldasúpuna og geta ekki
fraroar haldist á jörðum sínum, og það
gæti ekki orðið heppilegt fyrir landbúnaðinn.
Það er eitt einstakt atriði, sem eg
ætla að minnast sérstaklega á, og sem
mér finst varhugavert. Viðaukatill. frá
nefndinni við 25. till. ter fram á það,
að alþingi skuli á hverju þingi kjósa
2 raenn til tveggja ára, er mæta skuli
á aðalfundi fyrir landssjóðsins hönd,
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eí bann gerist hluthafl að hlutabréfum
fyrir 2 tniljónir kr. Háttv. framsm.
(Þ. Th.) tók það fram, að þessir 2 menn
gætu svo ráðið lögum og lofuna ibankaráðinu. Er þetta holt? Mér finst þetta
mjög svo varúðarvert. Kosningin getur raistekist hjá alþingi. Þessir 2 menn,
þegar þeir ráða svo miklu á aðalfundi,
gætu kosið sjálfa sig fyrir fulltrúa og
líka ráðið kosningu hinna fulltrúanca,
svo að enginn yrði fulltrúi, sem ekki
skuldbindi sig til að fylgja þeim að
öllum málum. Með þessu móti gætu
þeir fengið vald yflr öllura þeim málum, sem fulltrúaráðið á 'að hafa afskifti af, og þannig líka ráðiö kosningu
bankastjóranna. Þetta finst mér glæfra
legt og eg skil ekki i, að nokkur maður vilji leggja lé sitt i hlutabréf þess
banka, sem þannig er ofurseldur geðþekni 2 ábirgðarlausra manna. Og eg
vil biðja menn um að athuga þetta og
gæta að, hvort þetta muni vera ráðlegt.
Háttv. frarasm. gat þess lika, að tekið væri fram í reglugjörð þeirri, er útbýtt var hér á þinginu, að altaf ættu
5 af fulltrúaráðinu að vera búsettir hér í Reykjavík, en hinir 5 i
Kaupmannahöfn. Með þessu er einnig
þessum 2 mönuum geflð mikið vald.
Ef til dæmis annar þeirra sæti i
Kaupmannahöfn en hinn i Reykjavik,
þá mundi þeim innan handar að hafa
fulltrúana á hvorum staðnum um sig
sér hliðholla.
Það hefir verið tekið fram, að málið
lægi hér fyrir, fremur til þess að verða
rætt, en að von væri um að því yrði
ráðið til lykta, og álft eg það heppilegt
að svo verði ekki, ekki sizt, þar sem
þess hefir verið getið, að ýmsa háttv.
þingraenn vantaði þekkingu á málinu,
og að það þurfi rækilegrar ihugunar
við. En eg verð að álíta það gott og
gagnlegt að málið sé rætt, þvi þá get-
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ur stjórnin haft tima til að ihuga málið og leita álits bankafróðra manna, og
þá einnig tekið tillit til þeirra athugaserada, sem hér hafa koraið fram. Gæti
lika verið, ef ástæða þætti til að flýta
málinu sem mest, að stjórnin fyndi ástæðu til að stofna til aukaþings.
Sighvatur Árnason.:
Eg haföi ásett
mér við þessa umræðu að leggja spurningu fyrir háttv. deild, og sérstaklega
nefndina, og það var sú spurning, hvaða
gagn menn hugsuðu sér, að gæti orðiö
af þessari stofnun fyrir landbúnaðinn.
Það mátti heyra á ræðu hæstv. lands
höfðingja, að hann hafði einnig hugsað
um þetta. Eg held, að þegar ræða er
um svona stofnanir, sem hafa eiga
margar railjónir í starfsfé, þá þyrfti að
vera hafður fyrir augum sýnilegur
hagur fyrir atvinnuvegi landsins.
Eg get nú skilið það, að svona löguð stofnun getur orðið til mikils gagns
fyrir verzlunina og enda máske sjávarútveginn, þannig að þilskipaútvegurinn
aukist og eflist, þvi ekki er óliklegt að
þau þilskip, sem vátrygð eru, gætu
orðið að veði fyrir lánura til þilskipakaupa. Þilskipaeigendur munu ekki
nærri allir vera fasteignamenn, og raáske, ekki heldur þeir, sem hér eftir
vilja gefa sig að þilskipaútvegi.
En
þegar litið er til landbúnaðarins, þá er
ekki hægt að sjá, að bændur hafi nokkurn verulegan hag af þessari stofnun,
aðrir en fasteignamenn. Getur reyndar verið að það verði eftir reglugjörðinni, sem samin verður, þó það sé ekki
komiö i Ijós enn þá, að sjálfskuldarábyrgð,
sveitafélög eða annað því um líkt nægi
til þess að geta fengið lán til gagnlegra fyrirtækja. En það sjá allir, að
það er ekki nóg að styðja eingöngu
tasteignamenn með slíkri stofnun, því
það eru ekki eingöngu þeir, sem þarf
að hafa tillit til, heldur verður að styðja
að þvi, að sem flestir geti haft not af
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stofnuninni til gagnlegra fyrirtækja
landbúnaðinum viðvíkjandi, bæði til
jarðabóta o. fl. Bæði er það, að þeir
eru fleiri, sem ekki eiga fasteign, en
binir aftur á móti tiltölulega miklu
færri, sem eiga fasteign, og að þau
gefast dæmin, að jarðeignamennirnir
eru ekki yfirleitt fúsari á aö leggja f
sölurnar fyrir jarðir sinar heldur en
leiguliðarnir sjálfir. Eftir þessum bankalögum er ekki hægt að sjá annað, en
að beinlinis þurfi föst veð, og verð eg
þá að álita, að þetta sé naumast leiðin til að bæta landbúnaðinn. Eg vildi
gera þessa athugasemd og beini lienni
til nefndarinnar. Eg skal fúslega játa
það, að nefndin hefir sýnt áhuga á því
að beina þessu máli i gott og rétt horf,
og eg álít ekki nema gott að það sé
rætt.
Svo vil eg taka fram enn á ný, sem
eg tók fram við 1. umr., að þetta
kapital er voðalega hátt, þegar verið
er að tala um að taka 3. miljóna kr.
lán af landsins hálfu. Það vita allir,
að það er nýmæli hér á þingi að taka
lán upp á landið, og eg held að það
hafi aldrei komið fram fyrri; en nú á
að fara að taka 3. miljóna lán. Eg
held nú að óþarflega stórt sé á stað
íarið, þó þörfin sé mikil til að gjöra
eitthvað verulegt, og að vel mætti
draga dálitið inn seglin, og vildi eg
því beina þeirri till. til deildarinnar
og nefndarinnar, að breyta nú 5 miljónum í 3 miljónir, þannig að 2 séu frá
landsins hálfu en 1 frá hinum
Eg verð að segja, eftir dæmum, sem
við höfum séð og reynt, að þegar menn
hafa ráðist i eitthvað stórt, þá bafa
sumir tekið munninn fullan og stigið
stór stig strax, og svo hrapað innan
skamms, en aðrir tekið lítið stig fyrst
og þokað sér áfram smámsaman og
tekist ávalt betur. Sérstaklega hefir
mátt sjá þetta á verzlunarmönnum, að
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þeir hafa sumir fallið fljótt, sem stórt
hafa stigið strax í byrjuninni, og enda
flestir, að eg ekkj segi allir, svo að
eftir nokkur ár hefir verið lokað hjá
þeim, þar sem aðrir hafa byrjað smátt
og fetað sig svo sraámsaman áfram
og orðið að lokura með efnuðustu kaupmönnum. Mér finst hér mjög lfkt ástatt, þegar nú á að fara að byrja á
óþektu máli með óþektum mönnum, og
taka svo stórt spor 1 byrjun. Eftir
mínum veika skilningi ætti að byggja
á reynslunni. Þegar þessi stofnun færi
að sýna það, að hér væri um gróðaveg að ræða til framfara, þá skilst mér,
að mætti feta sig áfram og stiga þá
stærra spor f áttina.
Geti einhver
bent mér á annan réttari skilning, þá
skal eg taka því með þökkum, en eg
fæ ekki betur séð, en að þannig væri
hyggilegast að farið. Það hljóðar svo
gamalt máltæki, >að gjöra skuli ráð
fyrir þvf illa, því það góða skaði ekki«.
Gjörum nú ráð fyrir að haldið væri
átram með þessar mörgu miljónir, og
ekki snúið aftur fyr en í fUlla hnefana
og alt væri koraið f ófæru, hver yrði
þá afleiðingin? Þessu má gera ráð fyrir. Væri nú kapítalið */s minna, þá er
áhættan ’/s minni og »/# hægra að ráða
fram úr, ef illa tækist til. Eg ætla nú
ekki að fjölyrða frekar um málið, en
álít of stórt á stað farið, þó ekki sé
byrjað með meiru en 3 miljónum.
Eg hefi hugsað mér að reyna að
fylgjast með f skýringum á máliqu til
hins sfðasta stigs, og þangað til mun
eg gefa því atkvæði mitt, þvf eg álft
það vel þess vert að vera rætt ítarlega, en hvorum megin atkv. mitt verður á siðasta stigi málsins læt eg ósagt
um.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg skal
að eins stuttlega geta þess, að eg hefi,
milli umræðanna um þetta mál, leitað
álits fulltrúaráðs kaupmanna hér f bæn-
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um um það, hvaða áhrif þannig löguð
stofnun mundi hafa á verzlun landsins. Þeir hafa svarað mér með bréfl í
morgun á þá leið, að verzlunarstétúnni
mundi verða stór hagur að þvi, ef hún
kæmist á, og enn fremur tekið fram, að
það yrði til þess að auka landinu álit, sem sjálfstæðs lands f efnalegu tilliti, ef kaupmenn gætu í útlöndum haft
nægilegt kapítal i höndum, til þess að
borga vörur sínar út í hönd, og að
þeir þá gætu keypt þær, hvar sem
vera skyldi. Líka yrði það til þess að
draga verzlunina inn i landið, og stuðla
að þvi að losna við hina skaðlegu vöruskiftaverzlun, sera alt ætlar að kæfa,
losna við umboðsmennina i Danmörku,
og yfir höfuð gjöra verlzunina miklu
hagfeldari.
Breyt.till. min á þgskj. 475 er að
miklu leyti ekki annað en orðabreyting
og hefir h. framsm. nefndarinnar (Þ.
Th.) þegar fallist á hana, en hún inniheldur þó eitt atriði, sem ekki má
ganga fram hjá, nefnilega að borga
skuli vexti af hlutabréfunum frá þeim
degi að auglýst hefir verið, að landssjóður vilji innieysa þau, og til þess
dags, að þau eru innleyst, og verður
það að álitast sjáltsagt. Við þessa
breyt.till. er fram komin breyt.till. frá
einum h. þm. (E. J.), sem vill ekki eingöngu miða við 40 ár, heldurbæta inn
i orðunum »eða síðar«, og skal eg játa,
að réttara væri raáske að taka það upp
1 miqa till.
Það gladdi mig að hæstv. landsh.
lýsti þvi yfir, að hann áliti þessa stofn-*
un geta orðið til hagnaðar fyrir sjávarútveginn og verzlunina, og til þess að
koma á fót nýjum stofnunum t. d. i
iðnaði, en hann var ekki eins trúaður
á, að hún yrði til eins mikilla hagsmuna
fyrir landbúnaðinn. En eg vil benda
á, að jafnframt þessari stofnun hefðum
við lánsstofnunina, sem ræður yfir
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rúmlega 1 miljón, sem getur vaxið með
timanum, og sem stæði æði miklu betur
að vígi með svona stofnun að bakhjalli, en hinn núverandi banka. Enn
fremur sparisióðinn, með rúmlega 1
miljón líka, sem einnig ætti að geta,
ekki siður en nú, lánað til lengri tima.
Það væri miklu hægra og hættuminna
fyrir sparisjóð að lána út meira fé en
áður, með þessa stofnun sér við hlið,
þar sem hann ávalt gæti fengið fé lánað, ef innieigendur kærau margir í hóp,
til þess að heimta út fé sitt, en þótt
hann hafi landsbankann, sem ekki hetir neitt af handbæru fé, eins og nú
sténdur. Til þessara stofnana gæti
landbúnaðurinn haldið sér, og enda að
nokkuru leyti til þessa banka, til þess
að fá lán um lengri tíma. Stofnfé
bankans er svo mikið, að hann mundi
hafa úti allar klær til þess að koma
þvi á vöxtu. En svo er hinu óbeini
hagur, sera landbúnaðurinn hefði af þvi,
að verzlunin ykist og batnaði, og sama
er að segja um sjávarútveginn, að eftir því sem þilskip fjölguðu og kaupstaðir stækkuðu, þess meiri yrði þörfin
fyrir afurðir landbúnaðarins.
Hæstv. landsh. tók eiunig fram, að
það væri ekki hagur fyrir landbúnaðinn, þótt greiðari aðgangur yrði að þvi
að fá lán, og fengura við þær hnútur
hjá honum, að lán út á fasteignir yrðu
bændum alt af eyðslueyrir. Það er aldrei nema satt, að fyrir sumura verður
það eyðslueyrir, því margir brúka þau
lán til þess að borga tneð skuldir, sem
búið er að eta og drekka upp o. s. frv.,
en á hinu bóginn eru slik lán líka oft
til stórmikils gagns, t. d. fyrir unga
duglega menn, sera verja þeim til þess
að kaupa jarðir handa sér. Af þessum
banka mundi það leiða, að ungum og
duglegum mönnum yrði greiðara að ná
i fasteignir, og álít eg það gott og
gagnlegt. SJík lán má beinlinis kalla
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pródúktiv lán. Það eiga margir peninga i handafli sinu, en geta ekkigjört
sér þá arðberandi, af þvi þá vantar
það sem til þess þarf. Eg skal enn
freraur benda á, að ef þessi banki
kæmist á, þá gæti hann orðið til þess,
að menn í sveitura mynduðu féiög til
þess að fá stærri upphæðir að láni.
Setjum svo t. d. að 10 menn tækju sig
saman og tækjn 10 þús. króna lán,
sem þeir svo lánuðu út í smærri lánum t. d. gegn ábyrgðum, lausafjárveði
eða vixlum o. s. frv., þá gæti það orðið til þess að ungir og duglegir menn
gæti fengið þess háttar lán til að kaupa
sér fyrir bústofn, eða auka hann, sem
þeim væri nauðsynlegt, og mundu þeir
hafa meiri hag at því, en vextir af láninu mundu neraa. A þanu hátt yrðu
lánin enginn eyðslueyrir.
Það ^var ein bending, sem eg kom
með við framb. 1. umr., viðvíkjandi
stofnfé bankans, sem nefndin hefir ekki
tekið til greina. Fór eg frara á, að
stofnféð ætti heldurað aukast en minka
frá því, sem nefndin hefir lagt til, en i
7. breyt.till. nefndarinnar er fé það, er
bankinn fengi erlendis að, bundíð því,
að vera að eins *js af öllu stofnfénu,
en ’/s stofnfjárins sé fengið hér á landi.
Það er vitaskuld gert ráð fyrir þvi, að
alt stofnféð verði 5 miljónir kr., en nái
þeir ’/s, er fáist hér á landi, ekki 3
miljónum, má ekki útvega fullar 2
miljónir frá útlöndum. En eg verð að
álíta, að ekki megi byrja með rainna
fé en 5 railjónir, enda er næg trygging fyrir því, að vér getum haft hönd
i bagga með störfum bankans, þó ait
að helmingur stofnfjársins væri frá útlöndum. Fulltrúaráð Reykjavíkurkaupmanna hefir líka tekið þetta atriði
greinilega fram i erindi sínu, er eg
mintist nýlega á, og með leyfi h. forseta ætla eg að lesa upp nokkurar linAlþ.tíð. B 1899.

1298

ur úr þvi. Þar stendur svo: »Að þvi
er snertir einstök atriði, leyfum vér oss
að taka fram, að vér berum kviðboga
fyrir því, að þessi hlutafélagsbanki fái
nægilegt starfsfé, ef stofnun hans er
bundin við það, að s/s hlutar af öllu
fénu skuli vera innlent. Vér sjáum
heldur ekki hvaða trygging getur legið i þessu ákvæði, því enda þótt ís
lendingar I upphaíi ættu svo mikinn
hluta af hlutafénu, sem nefndarálitið
gerir ráð fyrir, þá er engin trygging
fyrir þvi, að sá hluti væri innlend eign
að nokkurum árum liðnum, þar sem
hlutabréfin mundu ganga skilyrðislaust
kaupum og sölum. Og enda þótt hlutaféð yrði að miklu leyti útlent, þá sjáum vér ekki Islendingum neina hættu
búna af því, þar sem næg trygging
virðist liggja i þvi, hveruig bankaráðið
er valið, að Islendingar geta keypt
hlutabréf hvenær sem þeir vilja, og að
landssjóði er heimilað að kaupa öll
hlutabréfin eftir 40 ár«.
Jafnframt þessu skal eg geta þess,
að eg er samdóma athugasemd hæstv.
landsh. um breyt.till. á þgskj. 467 við
25. tölulið á breyt.till. nefndarinnar, að
mér þykir varhugavert að leggja jafnmikinn rétt i hendur þeirra tveggja
manna, sera þar er farið fram á að
kosnir séu af alþingi, til að mæta tyrir
landssjóðs hönd á aðalfundi, og sem gætu
ráðið þar lögum og lofum, og finst mér
að þetta vald ætti að leggja i hendur
formanns hvorar deildar bankaráðsins
um sig.
Jens Pálsson: Eg skal ekki dyljast
þess, að eg er þeirrar skoðunar, að svona
löguð og kraftmikil peningastofnun og
banki sá, sem hér er um að ræða, og
gert er ráð fyrir að stofna, gæti orðið,
raundi verða og hlyti að verða undirstaða undir ýms arðvænleg fyrirtæki,
og lyftifjöður til að ýta oss áfram fyr
82 (23. okt ).
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en ella má gera ráð fyrir án slíkrar
stofnunar, en hvort starfsféð er meira
eða minna innlent eða útlent, það get
eg ekki séð að hafí ákaflega mikla þýðingu, svo framarlega sem nægilega
tryggilega er um hnútana búið fyrir Island, og hagur og réttur landssjóðs
nægilega trygður.
Eg skal játa, að eg hefi ekki neina
sérlega þekkingu á þessu málí, og verð
þvi að lita á það frá sjónarmiði heilbrigðrar skynsemi, að viðbættu því
litla, sem eg hefi kynt mér um þess
konar stofnanir.
Eg hygg að þó nefndín hafl gert sitt
itrasta til að tryggja hag landssjóðs og
tillögur hennar gangi vel í tryggingaráttina, þá sé hag landssjóðs enn ekki
haldið nægilega fram, honum ekki trygður sá hagur, er hann ætti að hafa af
arði stofnunarinnar. Mér finst eðlilegt,
að landssjóður — ef slík stofnun verður reist með slikri ívilnun og ábyrgð
landssjóðs — hefði nokkurar tekjur frá
upphafi. Landssjóður lætur nefnilega
af hendi haginn af seðlaútgáfunni, að
’/s hluturn handa öðrum, en heldur að
eins eftir */« af þes3um rétti handa
sjálfum sér, og því finst mér eðlilegt,
að nefndin hefði trygt landssjóði einhverjar tekjur af þeim sjs seðlaútgáfuréttarins, er hann gefur öðrum í hendur. Þetta hefir nefndin viljað tryggja
honum eftir 20 ár, eða þegar varasjóðurinn væri orðinn 1 miljón kr., á það,
sem eftir Statuterne á aðrenna í varasjóð, að falla til landssjóðs. Þó hefir
nefndin slegið af þessu með breyt.till.
á þgskj. 467, með þvi að ákveða, að
svo framarlega sem varasjóðurinn sé
þá ekki orðinn ein miljón kr., eða ef
hann minki niður fyrir þá upphæð, þá
skuli að eins helmingur at því gjaldi
renna i landssjóð, sem átt hefði að
renna i varasjóð. Þrátt fyrir þetta get
eg þó ekki séð, eftir þvi sem skjölin
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liggja fyrir: frv. sjálft, breyt.till. uppkast til »statuta«, að nokkur vissa sé
fyrir því, að landssjóður njóti nokkurn
tíma nema helmings af þessu fé, og
ekki einu sinni nein trygging tyrir þvi,
að þessi helmingur verði nokkur veru
leg upphæð, því í frumv. og breyt.till.
nefndarinnar er hvergi sett inD nein
ákvörðun ura það, hvað mikið hundraðsgjald af netto arði sé skylt að leggja
i varasjóð. Það er að eins í statútunum tekið fram, að þegar búið sé að
greiða 4®/o til hluthafa, skuli lO®/o fara
í varasjóð. En statútunum má breyta
á hverjum aðalfundi hluthafa, nema 8.
gr., þvi varnagli er sleginn við henni.
Þess vegna má líka breyta 38. gr., er
ákveður, að lO®/o af nettoarði skuli
ganga i varasjóð næst á eftir 4®/o til
hluthafa. Og hvenær kemur þá miljónin, ef þetta skyldi verða lækkað
miklu meira? Eigi þetta ákvæði að
vera hyggilegt fyrir landssjóð, þarf að
setja i lögin ákvæði um það, að viss
hluti af nettoarði skuli ganga f varasjóð, því annars er óaðgengilegt og fráfælandi, að landssjóður. gefi frá sér rétt
til ’/s af seðlaútgáfunni í 40 ár. Þetta
vildi eg biðja h. nefnd að taka til íhugunar, og benda mér á, ef eg hefi
rangt fyrir mér. En sé það rétt, finst
mér það stór galli, og landssjóði gert
of lágt undir höfði, og þar af leiðandi
landsmönnum.
Framsögumaður (Þórður Thoroddsen}'.
Það hafa ekki verið raikil mótmæli,
sem komið hafa fratn gegn tillögöm
nefndarinnar, og hefi eg skiliðá öllum,
sem talað hafa, að þeir væri þeim meðmæltir, og þakka eg þeim fýrir nefndarinnar bönd, er talað hafa, og þó einkum hæstv. landsh., fyrir undirtektir þær,
er verk nefndarinnar hefir fengið.
Það eru að eins nokkur atriði í ræðum h. ræðumamna, er eg vil minnast á.
Hæstv. landsh. geðjaðist ekki aðbreyt,-
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till. nefndarinnar undir 25. lið, að ef
landssjóður væri hluthafi skyldi alþingi
kjósa 2 menn til að mæta á aðalfundum, og hafa atkvæðisrétt fyrir hlutabréf landssjóðs. Eg skal játa, að það
er mikill vandi og ábyrgð, sem hvflir
á þessum mönnum, er af þinginu skulu
kosnir. En þó sé eg ekki betra að
einn maður sé með svona miklum völdum, en að mennirnir séu tveir. Eg sé
ekki beldur roeiri trygging í þvf, að
ráðgjafinn ráöi vel en aðrir menn er
þingið kýs, þvf ekki þarf að gera ráð
fyrir, að hann sé ætfð bankafróður
maður, eða hafi vit á bankamálum, og ráði því ætíð með atkvæði sínu
til hins bezta. Mér finst aftur á raóti,
að þingið muni hafa meiri tök á að
velja menn, sem hafa sérstaka þekkingu á bankamálum, til að mæta fyrir
landsins hönd á aðalfundum, og sem
betur geti ráðið ráðum í þessu máli
heldur en ráðgjafinn eða landshöfðinginn, sem báðir geta verið ófróðir f banka
málum.
Spurningu h. 1. þm. Kangv. (S. Á.)
hvaða gagn slfkur banki hefði fyrir
Iandbúnaðinn, hefir h. þm. V. Sk. (G.
G.) svarað, og þarf eg þvf ekki að
vera langorður um það. En það er
auðsætt, að góð peningastofnun kemur
öllum atvinnuvegum að góðu og þá lfka
landbúnaðinum, en þar sem banki þessi
á að vera discontóbanki, þá er hann
ekki gerður til þess að lána fé með
löngum afborgunartfma, heldur til þess
að efla viðskifti og gjöra þau miklu
greiðari, og þótt stofnfé hans sé ákveðið 5 miljónir, þá efast eg um, að hann
sjái sér fært að binda mikið fast af fé
8Ínu, enda er ekki gert ráð fyrir að
hann láni út á fasteiguir nema 1 miljón kr.
Fyrir landbúnaðinn eru aftur á móti
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hentugri Hypóthekbankar eða veðbankar, eins og sá, sem nýlega var samþ.
hér á þingi, og þó stofnfé hans sé ekki
áætlað nema 1200000 kr. í byrjuninni,
getur það aukist þegar fram lfða stundir. En þrátt fyrir það getur þessi banki
gert landbúnaðinum margs konar gagn,
ekki hvað sízt með því að komaáhagkvæmari reglum. Þá benti h. þm. V,Sk. (Guðl. G.) á, að hann mundi lána
fé f ýms stærri fyrirtæki, sem gætu
orðið landbúnaðinum að gagni. Vil eg
þar til nefna mjólkurbú og smjörverkunarhús, sem landbúnaðarnefndin hefir
óskað eftir að landssjóður lánaði fé til,
og mundi bankinn fúslega lána fé í slík
fyrirtæki, eða gjörast hluthafi í þeim
eða frumkvöðull. Þá hefir bér fyrir
þinginu verið frumv. um klæðaverksmiðju, og var gjört ráð fyrir, að landssjóður keypti hluti f henni fyrir 75000
kr., en af hverju er ætlast til að landssjóður hlaupi hér undir bagga, öðru en
því, að banka vantar, er gæti hjálpað
til að koma slikum fýrirtækjum á fót.
Þetta sýnir, og annað fleira, sem tilgreina mætti, að bankinn getur gjört
landbúnaðinum ómetanlegt gagn.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) fann það
sérstaklega að breyt.till. nefndarinnar,
að útlendingum væri ekki leyft að leggja
fram alt að helmingi hlutabréfanna, ef
á þyrfti að halda, en eins og tekið er
fram f nefndarálitinu, vill nefndin binda
stofnun bankans þvi skilyrði, að meiri
hluti stofnfjár hans sé innlent fé. Þar
sem h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) bar fyrir
sig bréf frá kaupmönnum f Reykjavík,
að bankinn gæti orðið eins að gagni,
þó hann verzlaði með útlent fé, þá
verður bæði hann og kaupmenn þessir
að afsaka mig, þó eg taki ekki mikið
tillit til álits þeirra f þessu efni, því
annað skjal, sem borist hefir frá kaup62*
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mönnum i dag hingað, ber vott um, að
þeir hafa alt annað en vit á bankamálum.
Þá gjörði h. þm. Dal. (J. P.) þá athugasemd, að ástæða væri til að taka
upp i lögin úr reglugjörðinni, hve mikla
upphæð af arði skyldi leggja í varasjóð
árlega, en nefndin er ekki á, að slíkt
sé nauðsynlegt, enda tiðkast ekki slfkt
ákvæði i bankalögum annara landa,
enda væri slíkt ákvæði i lögunum óeðlilegt. Þess má lfka gæta, að hér er
um hlutafélag að ræða, sera hugsar sér
að græða sem mest og koma hlutabréfum sinum i sem hæst verð, en þvi betur ganga þau, sem bankinn er betur
trygður, og er það því i »interesse«
hluthafa, að auka varasjóðinn sem mest.
Þegar hluthafar þvi semja reglugjörðina, taka þeir tillit til þess, að auka
varasjóðinn sem mest og sem fyrst, og
er því óþarfí að setja það inn i lögin.
Þorlákur Quðmundsson: Eg skal játa,
að slík stofnun sem þessi hlutafélagsbanki, mundi fyrst og frerast hjálpa
kaupmannastéttinni, og þá verzluninni
hér á landi yfir höfuð, og þannig verða landinu til mikils gagns, þvi
hvar sem verzluninni líður illa, þar
lfður landsmönnum illa, og jafnframt
mundi hann styðja sjávarútveginn, og
ýmsum öðrum fyrirtækjura mundi hann
hjálpa, og er það ekki lftils vert. Hinn
h. framsögum. (Þ. Th.) tók það fram,
að hann mundi einnig hjálpa landbúnaðinum. Auðvitað er hann, landbúnaðurinn, altaf seinn að hafa sig upp, og
er það ekki von að alt geti orðið i einu.
Eg fyrir mitt leyti hefi mikla trú á, að
bankinn gæti orðið landbúnaðinum til
mikils gagns og viðreisnar, ef landsmenn kunna rétt að brúka hann. Hv.
þm. Rvk. (J. Jens.) lagði þá spurningu fyrir menn, hvernig bankinn
ætti að hjálpa landbúnaðinum, og tók
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fram, að að eins fasteignamenn mundu
hafa not af honura, þó það væri svo,
hvað ekki er sá eiginlegi tilgangur, þá
gæti verið bót að því samt, því að því
betur sem hver einstakur jarðeignamaður hefir sig upp, þvf auðugra verður landið, ogþess uppbyggilegri verða
þeir menn, sem á einn eða annan hátt
geta aukið efni sín, en i peninglausu
landi er ekki stórra framfara von. En
það liggur beinast fyrir, að veðdeildin
hjálpi þeim mönnum, sem geta fest
jarðeignir f henni, og fyrir fasteignamenn er hún eingöngu ætluð. Mér
finst þeir menn, sem játa að lundbúnaðurinn sé illa staddur, og það hljótum
vér allir að játa, en eru vantrúaðir á
það, að öflug peningastofnun i landinu
mundi hjálpa honum, hvaða ráð kunna
þeir betra honum til viðreisnar en einmitt þetta, að fá peninga inn í landið?
Það væri gott að fá að heyra það.
Annaðhvort verða menn að örvænta
raeð öllu og stinga árinni i kjöl, eða
reyna að finna eitthvert ráð til hjálpar. Þegar einhver er sjúkur, gjörir
maður annaðhvort að örvænta með öllu
um bata, eða láta vanann knýja sig fram
til að leita ráða ogfá meðöl. Eg man eftir
að einu sinni lá maður veikur, og
sagði homöopath, sem hafði frétt um
sjúklinginn, við mig: »Viltu ekki aðeg
komi til hans og láti hann fá meðöl«.
En eg sagði að það væri ekki til neins,
þvi eg örvænti með öllu, því að dauðinn væri kominn langt inn fyrir landamerki heilsu og lffs. Þegar menn eru
sannfærðir um að svo sé, þá er bezt
að gera ekki neitt. Það sýndi sig lfka
að maðurinn átti skamt eftir ólifað. Sem
sagt, annaðhvort verður að vera, að
maður örvænti eða reyni að finna eitthvert ráð, og þiggja boð um ráð, ef
það ekki liggur ljóst fyrir, að það séu
Lokaráð, og eg sé nú ekki annað betra
meðal en að fá peninga fnn 1 landið
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til að starfa með, peninga, sem hægt
væri að lána með bærilegum kjörum.
Það gengur varla með viðreisn landbúnaðarins eins og forðum, þegar guð skapaði himin og jörð af engu; þó eg sé
enginn vantrúarmaður, get eg varla
skilið, að guð fari að gera kraftaverk til
viðreisnar landbúnaðinum, það er að
segja svo löguð, að þau ekkl samrýmist við náttúrulögmálið.
Ekki hefi eg
trú á að veðdeildin geti hjálpað mikið
svo fljótt sera þarf, enda er hún ekki
ætluð til þess, og ekki býst eg fremur
við, að seðlaaukningin muni gjöra það,
því hún fullnægir ekki þörfinni og ytir
höfuð ekki þessi banki sem við höfum.
Bankastjórnin hefir Uka 1 bréfi til landshöfðingja 20. mai, f tilefni af áskorun
um stofnun útibús, getið þess, að bankinn á fult 1 fangi með sparisjóðsafborg
anir, einkum ef menn fara nú að
heimta sparisjóðseignir sínar í stærra
stíl, og er það eðlilegt, þar sem mikið
af fé bankans stendur fast í ýmsum
lánura mót fasteignum og fleiru, og
nokkuð í ríkisskuldabréfum og öðrum
verðbréfum, sem ekki eru að likindum auðseld eins og nú stendur. Astandið er því ekki glæsilegt, ef ekkert
verður meira aðgjört. Reyndar gjöri
eg mér ekki mikla von um að frumv.
þetta gangi í gegn á þessu þingi, en
mér finst skylda þingsins að koma þvi
sem lengst og bezt á veg.
Sigjtvatwr Arnason Eg vildi segja
nokkur orð, sérstaklega út af orðum
háttv. þm. Árn. Mér flnst hann hafa
haldið óþarflega langa tölu um að eg
væri að örvænta um framtíð landbúnaðarins. Mín meining var alt önnur
með þvi að leggja fram spurningu mína;
eg vildi fá skýring á þvi fyrir sjálfan
mig og jafnvel landsmenn mina líka,
hvernig þær dyr stæðu helzt opnar, að
hafa not af þessum banka fyrir landbúnaðinn. Þessu hefir að vísu verið
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svarað að nokkuru leyti af h. framsm.
og h. þm. V.-Sk., þó aðalniðurstaðan
yrði sú, að það væri aðallega verzlunin, sem þetta kæmi að haldi, og þá mun
sannast, eins og eg hefl áður tekið
fram, að kapítalið er óþarflega hátt.
(Þórður Thoroddsen: Hve mikið þarf það
að vera?). Og færi svo, að menn með
ýmsum ráðum gætu fengið lán til umbóta landbúnaðinum, mundu það varla
verða stórar upphæðir. Mér hafði reyndar lika dottið í hug, að hægt mundi
verða að fá nokkurt lán til landbúnaðarins, en eins og eg tók fram, verður
þetta aðallega fyrir verzlunina, og mætti
þá nægja töluvert minna fé, eða jafn
vel að setja á stofn svokallaðan discontobanka i minni stil.
Valtýr Guðmundsson: Eg vil að eins
gjöra stutta athugasemd við orð hæstv.
landshöfðingja og h. þm. Rvk. (J. Jens.),
þar sem þeir héldu þvi fram, að banki
þessi mandi verða til lítils gagns fyrir
landbúnaðinn. Það hefir nú þegar verið tekið fram, hvernig hann muni styðja
landbúnaðinn óbeinlínis.
En eg vil
benda á. að i reglugjörðinni fyrir bankann er það beinlínis tekið fram i 2. gr.,
að eitt af aðalætlunarverkum bankans sé
að styðja landbúnaðinn. Enn fremur
sést þetta á 14. gr. 6. lið, og enn betur kemur þetta fram bæði I inngangi
frumv. sjálfs, þar sem sagt er, að það sé
eitt af aðalhlutverkum bankansað styðja
framfarir í búnaði, og eins i 7. gr., þar
sem veðskuldabréf, gefin út fyrir lánum
út áfasteignir,erutalin til þeirrar eignar,
sem tryggja skal seðiauppb. þá, er roálmforðinn nægir ekki til, og þessi verðbréf
meganem’a alt að 1 miljón króna. En við
fasteignir verður hér að skilja hús og
jarðir. Þegar þar viö bætist, að ætlast er til að sparisjóðurinn, sem er yfir 1 miljón kr, sé laus við bankann,
þá má gera ráð fyrir að hann gæti lánað
’/<, miljón gegn veði í fasteignum. Þá
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er komin 1*/* mfljón, er lána mætti til
landbúnaðarins, og þegar nú auk þess
er stofnuð veðdeild upp á 1 miljón og
200 þús kr, sem sérstaklega er ætluð
tyrir hann, verður það alls um 3 miljónir,
sem landbúnaðinum eru ætlaðar, og er
því ekki ástæða til að óttast, að honum
yrði ekki borgið, þar sem bankinn kemur honum þannig bæði beinlinis og óbeinlinis að gagni. H. þm. Rangv. (Sighv.
Á.) þótti kapítalið of mikið, en það er
ef til vill miklu hættulegra að hafa það
minna. Það er hægra að starfa með
stóru kapítali en litlu. Eg hefi i vetur
sem leið reiknað út með manni, sem
er gagnkunnugur landbúnaðinum okkar,
hvað bann gefur af sér, og niðurstaðan
varð sú, að landbúnaðurinn hérá landi
gefur raeiraafsér eníDanmörku.eo kapítalið, sem hver einstakur maður vinnur
með, er svo lítið, að það sætir undrum,
að bændur skuli geta lifað á afrakstrinum. Eri ættu menn aðgang að lánum,
gætu þeir lagt meira i veltuna, og þvi
haft meiri arð. I svo riku landi, sem
Danmörk er, er þó alt tvi- og þríveð
sett, en hér sitja menn viða á eigr.um
sínum óveðsettum, og vantar þó kapítal til að reka landbúnaðinn. Hv. þm.
Rangv. tók og fram, aðtaka ætti 3 mil
jónir kr. lán upp á landið, en það er
ekki rétt, þvi ætlast er til, að landssjóður sé hluthafi að 2 miljónum, en
landsmenn að einni; nú er búist við að
landssjóður fái l’/» miljón út á hlutabréf bankans, sem honum verða ekki
vandræði úr að selja, og þarf hann því
ekkert i hættu að leggja. Hæstv. ldsh.
þótti glæfralegt að láta 2 menn, kosna
af þinginu, hafa þessi 20 þús. atkv. á
fulltrúaþinginu, hugði hann að þeir
mundu geta ráðið öllu, en nefndinni
þótti eins isjárvert, að láta ráðgjafann
einann hafa þessi atkv. 25. liður br.till.
nefndarinnar hefir orðast óheppilega,
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þar stendur >aðalfundur bankaráðsins<,
en á að vera aðalfundur bankans, en
vonandi er að það verði lagað til 3.
umr.
Skal eg svo ekki fjölyrða meira um
þetta.
Þórður Guðmundsson: Eghefinúekki
lengt umræðurnar um þetta mál hingað til, enda mun nú svo verða litið á,
að þeir af þingmönnum, setn eru bændur, beri ekki gott skyn á það, enda
hefir það verið sagt, að enginn þingm.
hefði vit á málinu, en það held eg sé
nokkuð mikið sagt; eg vonast þess, að
flestir hafi nokkurt vit á því.
Allir
skilja, að tilgangurinn er góður, en enginn kann að visu að segja um afleiðingarnar; það er ákaflegt vandamál,
sem fáir menn geta ráðið svo að rætist, og um það eru skoðanir manna
skiftar, eins og um öll vandamál. Sumir álíta að afleiðingarnar yrðu hinar
glæsiiegustu, en aftur aðrir eru hræddir við þær.
Eg ætla nú að tala fáein orð um málið frá almennu sjónarmiði, án þess að
fara út í sérstök atriði þess, og egskal
þá strax taka það fram, að eg er einn
af þeim, sem álít þetta nokkuð stórt
fyrirtæki, til þess að klára lögin um
það nú á þessu þingi, en málið er vel
þess vert, að það sé ihugað.
Eg sé það, að ef settur er á stofn
svona stór banki, þá hefir það stór áhrif á ýmsa atvinnuvegi landsins, einkum verzlunina, og ef peningar þeir, er
þannig ganga til verzlunarinnar, eru
skynsamlega notaðir, þá verður það
landinu til góðs, en það væri vissasta
vopnið til að eyðileggja bankann, og
þaðan væri honum mest hætta búin, ef
kaupmenn spiluðu djarft með fé hans
og yrðu gjaldþrota.
Eg skai Iika minnast á þilskipaútveg
inn; það hefir verið sagt, að þetta yrði
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greiður vegur fyrir hann, en eg vil
benda á, að þilskipaútvegurinn getur
ekki vaxið úr þessu til rauna, nema til
stórtjóns fyrir allan landbúnað, nema
þá þvi að eins, að útlendir verkamenn
séu fengnir til hvorstveggja; fólkseklan
er orðin svo mikil. Menn streyma á
þitskipin, en landbóndinn er í vandræð
um með vinnufólk til að yrkja jarðir
sinar, og þó bringja þilskipaeigendur
iðulega þeim bjöllum, að þilskipin geri
ekki meira en borga sig. Þeir ættu þó
að vera hægfara með alla aukningu.
Eg get ekki séð, að landbúnaðurinn
hafi mikið gott af þessu kapitali. Eg
óttast mest að lánin verði of stór, og
að laudbóndinn sökkvi sér þá meir og
meir ofan í óbotnandi skuldasúpu. Eg
þykist hafa tekið eftir því, að þeir bændur, sem hieypa sér i skuldir, fara verst,
en hin dæmin hafa orðið ofan á, að þeir
sem varlegast hafa farið, hafa að lokum reynst beztu og dugiegustu mennirnir; skuldir gera menn ófrjálsa og að
ánauðugum þrælura, og að lokum ómögulega í efnalegu tilliti.
H. 2. þra. Árn. (Þorl. G.) sagði, að það
hlyti að betja landbúnaðinn, ef peningar væru við hendina, en eg hefi enga
trú á örari peningastraum, fyrir mér
vakir það eina ráð tii viðreisnar landbúnaðinum, að breyta okkar búnaðarlagi. Eg sé ekki að við fáum betri
markað fyrir vöruna, þó meirl væru
peningarnir, og það vita menn, að með
meira framboði lækkar verð vörunnar.
Yfir höfuð að tala, við þolum engin
stór stökk, án þess að sökkva ofan i
skuldafenið, en þaðan er illa aftur
kvæmt.
Eg skal svo ekki orðiengja meir um
þetta mál, eg vii að eins greiða atkv.
mitt fyrir það fyrsta með því til 3.
Umr.
Jens Pálssow. Það eru að eins fá-
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ein orð sem eg ætla að segja, út af
svari framsögumannsins upp á atbugasemdir minar. Hann áleit ekki þörf
að setja frekari ákvæði í lögin tii þess
að tryggja iandssjóði þær tekjur, sem
honum ber að fá á sinum tíma af
þessu fyrirtæki, þvi að stjórn bankans
hlyti að vera »iuteresseruð« í þvf að
varasjóður yrði sem stærstur, þvi það
væri skilyrði fyrir þvf, að »aktíurrtar«
væru i háu verði. Háttv. framsögura.
færði engin itarleg rök fyrir þessari
kenningu sinni, um að varasjóður væri
höfuðskilyrði fyrir því, að >nktiurnar»
stæðu í háu verði, og þó eg ekki neiti
því, að varasjóður hafi nokkura þýðingu, verð eg samt að álíta, að ýmislegt annað sé fult eins þýðingarmikið,
og það álit eg höfuðskilyrði, að góðar
reutur fáist af >aktiunum«. Egáiit, að
það sé fult eins mikil — já, raeiri —
trvgging fyrir því, að htutabréfin séu í
háu verði ef vextirnir eru miklir, en
þó varasjóður sé stór, og mér þykir
liklegt að hluthöfum þyki eins gott að
stinga vöxtunum i sinu vasa, eins og
að láta þá i varasjóð. Ef menn vilja
selja,
er fuit eins gott að geta
bent á svo og svo mikla vexti, eins og
hitt, að varasjóður sé stór. Af þessum
ástæðum er það, að mér þykir ekki
næg trygging fyrir því, að landssjóður
fái það sem bonum ber, og þar að auki
virðist mér hann bera of litinn htut frá
borði i samanburði við aðra bluthafa,
þar sem hann fær ekkert fyrir það f
20 ár, aðhann lánar fyrirtækinu seðlaútgáfuréttinn. Mér finst sanngjarnt að
hann fengi ’/s hluta af því, sem gert
er ráð fyrir að leggja í varasjóð. Eg
vil biðja nefndina að ihuga þetta, og
vona að hún taki það til greina, svo
framarlega sem það er á rökum bygt,
þvi eg veit að hún vilt tryggja landssjóði það, sem bonttm ber, sera allra
bezt.
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Þorldkur Guðmundsson: Eg sagði áðan, að þeir, sem ekki álitu mögulegt
að bjálpa við landbúnaðinum á þann
hátt, sem hér er um að ræða, með fl,
nefnilega með þvi, að koma upp öflugri
penii.gastofnun i landinu, þeir blytu
annaðhvort að vera komnir inn á örvæntingarbrautiua, eða þeir tryðu á
einhverja hulda hjálp. Þm. Rangv.
þótti þessi upphæð, sem til er tekin í
frumv., nokkuð há, og það þykir mér
líka, en ekki get eg skilið að landbún
aðinum standi nokkur hætta af því.
Háttv. þm. V. Sk. heflr að nokkuru
leyti svarað þeirri spurningu 1. þm.
Rangv. (S. Á.), shvernig þessi stofnun
gæti hjálpað landbúnaðinum«. Það er
náttúrlega ekki gott að svara þessu
fyrirfram til hlítar, því margt getur
komið til greina, sem ómögulegt er að
8)á fyrir. Slys geta altaf viljað til;
kaupmenn geta t. a. m. orðið gjald
þrota og bankar líka, það er ekki neitt
nýtt; jafnvel þjóðir, sem eru komnar
langt, geta orðið fyrir slíku.
En það
dugar ekki að leggja árar í bát þótt
slys geti komið fyrír. Ef svo væri,
ættu menn t. d. að hætta að róa á
sjó, af því að menn geta druknað og
drukna árlega. Hætta að fara með
gufuvögnum, af því þeir geta rekíst á,
hætta að nema kol og málma úr jörðu
af því að það geta komið fyrir slys 1
námunura, o. s. frv. En það dugar
ekki að hætta fyrir það, því ef vér
ættum aldrei að gera neitt, sem gæti
mishepnast eða slys gæti orðið að, þá
gætura vér aldrei gert neitt, og ef einstaklingurinn gefur upp framsókn sína
og heildin, þá er tilveran búin.
Hvað því viðvíkur, að menn muni
taka glæfralán,
þá skal eg sizt
neita því, að nóg sé til af möunum, sem gjarnan vildu gjöra það, ef
peir eiga greiðan aðgang að þvi, en
þessi banki, eins og hver önnur slfk

1312

stofnun, á að hafa stjórn, og það mun
vera óhætt að trúa henni fyrir því, að
iána ekki snauðum mönnum og tiltrúarlausum kaupmönnum, eða öðrum
slikuro. Háttv. 2. þm. Rangv. (Þ. G.)
hélt því fram, að menn ættu að forðast lán, og getur vel verið að það sé
rétt, en eg imynda roér að menn verði
að fara eftir þeim tíma, sem þeir lifa
á, og berast með straumnum þangað,
sem hann stefnir.
ATKVGR: 1. brtil!. á þingskj 419
við innganginn samþ. með 20 samhlj.
atkv.
2. brtill. á þingskj. 419 við innganginn samþ. með 19. samhlj atkv.
Inngangurinn, þannig breyttur, samþ.
raeð 19 samhlj. atkv.
3. brtill. á þingskj. 419 við l. gr.
samþ. með 19 samhlj, atkv.
4. brtill. á þingskj 419 við 1. gr. sþ.
með 20 samhlj. atkv.
1. gr., þannig breytt, samþ. með 18
samhlj. atkv.
5. brt. á þingskj. 419 samþ. með 18
8amhlj. atkv.
6. brt. á þingskj. 419 við 2. gr. samþ.
með 18 samhl. atkv.
2. gr. frv. þar með fallin.
7. brt. á þingskj. 419 við 3. gr. sþ.
með 20 sarahl. atkv.
3. gr. frumv., þannig breytt, samþ.
með 18 samhl. atkv.
8. brt. við 4. gr. samþ. sem orðabreyting.
9. brt. við 4. gr. 1 samþ. sem orðabreyting.
4. gr., þannig breytt, samþ. með 19
samhlj. atkv.
10. brt. á þingskj 419 við 5. gr. sþ.
sem orðabreyting.
5. gr. þannig samþ. með 20 samhlj.
atkv.
11. brt. á þingskj. 419 við 6. gr. sþ.
með 18 samhlj. atkv.
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12. brt. á þingskj. 419 við 6. gr. sþ.
sem orðabreytiug.
6. gr., þannig breytt, saraþ. með 20
samhlj. atkv.
7. gr. frumv. samþ. með 19 samblj.
atkv.
8. gr. fhimv. aamþ. með 20 sarahlj.
atkv.
13. brt. á þingskj. 419 við 9. gr. sþ.
með 16 samhlj. atkv.
14. brt á þingskj. 419 við 9. gr. sþ.
með 20 samhlj. atkv.
9. gr., þannig breytt, samþ. með 20
samhij. atkv.
10. gr. frumv. samþ. með 18 samhlj.
atkv.
15. brt. á þingskj. 419 við 11. gr.
samþ. með 17 samhij. atkv.
11. gr. þar með fallin.
16. brt. á þingskj. 419 við 12. gr.
samþ. sem orðabreyting.
12. gr. frumv., þannig breytt, samþ.
með 19 samhlj. atkv.
17. viðaukatill. á þingskj. 419 samþ.
með 20 samhlj. atkv.
18. viðaukatill. á þingskj. 419 samþ.
með 19 samhlj. atkv.
Viðaukatill. á þingskj. 467 við 18. tl.
á 419 samþ. raeð 18 sarahlj. atkv.
19. brt. á þingskj. 419 við 13. gr.
samþ. ftem orðabreyting.
13. gr., þannig breytt., samþ. með
18 samblj. atkv. .
20. brt á þingskj. 419 við 14. gr.
saraþ. sem orðabreyting.
14. gr., þannig breytt, samþ. með 19
samhlj. atkv.
15. gr. frumv. samþ. með 13 samhlj.
atkv.
21. brt. tilí á þingskj. 419 við 16. gr.
saraþ. með 16. samhlj. atkv.
16. gr., þannig breytt, samþ. með 17
samhlj. atkv.
22. brt. á þingskj. 419 við 17. gr.
samþ. raeð 19 samhlj. atkv.
B. ÍSW.

23. brt. á þingskj. 419 við 17. gr.
samþ. sera orðabreyting.
24. brt. á þingskj. 419 við 17. gr.
samþykt sem orðabreyting án atkv.
17. gr., þannig breytt, samþ. með 18
samhlj. atkv.
25. brt. á þingskj. 419 við 18. gr.
samþ. með 18 samhl. atkv.
Viðaukatill. á þibgskj. 467 yið 25.
tölulið á 419 samþ. með 12 at)cv.
gegn 2.
Srt. á þingskj. 477 við br. á þingskj.
475 saraþ. raeð 18 sarnblj. atkv.
Brt. á þingskj. 475 við 26. tölul. á
þingskj. 419, þannig breytt, samþ. með
19 samblj. atkv.
Brt. undir 26. lið á 419 þá fallin.
27. brt. á þingskj. 419 við 19. gr.
samþ. með 18 samblj. atkv.
28. brt. á þingskj. 419 við 19. gr,
samþ raeð 17 samhlj. atkv.
29. brt. á þingskj. 419 við 19. gr.
samþ. án atkv.
30. brt. á þingskj. 419 við 19. gr.
samþ. með 17. samhlj. atkv.
19. gr., þannig breytt, samþ. með 18
samhlj. atkv.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.
Málinu visað til 3. umr. með 18
samhlj. atkv.
Þ r i ð j a umr. (C. 485, 498),
Þramsögumaður (Þórður Tkoroddsen).
Það hafa ekki komið margar brtill.
fram við frumv. Brtill. nefndarinnar
á þingskj. 498 er að eins leiðrétting á
lítilfjörlegri orðavillu og þarf eg ekki
að fara mörgum orðum um bana, þvi
allir hljðta að sjá, að hún er sjálísögð.
Viðvikjandi brtill. á þingskj. 507, yið
20. gr., skal eg lýsa yfir því, fyrir
nefndarinnar hönd, að hún getur ekki
faUist á þá brtill. Brtill. fer fraro á
að fella burtu ákvæðið um, að alþingi
kjósi tvo menn til að mæta fyrjr hönd
83 (25. okt).
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landssjóðs á aðalfundi.
Það er vist
meining flutningsmanna till., að ráðgjafi íslands eða landshöfðingi mæti í
staðinn, en mér sýnist tryggilegra að
láta alþingi kjósa þá menn, er mæta
fyrir hönd landssjóðs, þvi það má ganga
út frá því sera visu, að þingið kjósi
ekki aðra til þessa starfa en þá, sem
það álítur að muni hafa vit á þeim
málum, er hér er um að ræða, og hafa
auk þess hag landssjóðs fyrir augum.
En eins og eg áður hefi tekið fram, höfum vér enga tryggingu fyrir þvi, að
allir íslands ráðgjafar séu bankaftóðir
menn og komi til að beita þessu valdi
sínu í landsins hag.
Stefna nefndarinnar i þessu máli hefir verið, að gera
stofnunina sem innlendasta, en þessi
brtill. miðar ekki að því, og nefndin
mun því — eins og eg tók fram hér á
undan — greiða atkvæði á móti henni.
Hvað hinni brtili. á sama þingskjali
viðvíkur, þá er eg ekki á móti þvi
að hún komist að.
Þá er brtill. á þingskj. 510; hún fer
fram á, að bankinn skuli skyldur að
greiða landssjóði 5000 kr. á ári frá því
hann er stofnaður og þangað til varasjóður er orðinn ein miljón kr. en eftir
það skuli sú upphæð, sem reglugjörð
bankans ákveður, renna i hann. Nefndinni fyrir sitt leyti er saraa um þessa
breytingartill., þó hún komist að. Þess
er þó að gæta, að þvi meiri útgjöld
sem bankinn hefir, þvi minna verður
lagt i varasjóð, og því lengur verður
hann að komast upp í 1 railjón, svo
að alt kemur í sama stað niður. Nefndin heldur að á sama standi, bvort
landssjóður byrjar fyr eða siðar að
fá tillag frá bankanum.
Það hefir áður verið talað um þetta
mál alment, og eg skal eigi teygja timan með því. Það virðist svo sera þingdeildinni falli þetta frumv., eins og
það nú er orðið, vel í geð, og að menn
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áliti, að nauðsynlegt sé og að gagni
muni verða að stofna banka með þessu
fyrirkomulagi. Menn hafa komist á
þessa skoðun af sjálfsdáðum, held eg
mér sé óhætt að segja, og ekki látið
leiðast af neinum utanað komandi áhrifum, og allra sízt af flugritum þeim
og öðru, er flogið hefir hér um, meðan
mál þetta hefir verið til meðferðar.
Viðvikjandi flugriti þvi, er kom hér út
fyrir skömmu með fyrirsögninni: »Álit
nokkurra kaupmanna um ástand landsbankans<, hefi eg verið beðinn af
bankarnönnunum dönsku að geta þess,
að þeir væru ekkert við það riðnir, og
eg þykist vita fyrir vist, að það sé
satt.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta mál, en vona að háttv. deild
samþ. frumv.
Jens Pálsson'. I lögunum frá 1885
um stofnun landsbanka er það tekið
fram, að bankinn skuli gjaida landssjóði
l°/o af þessum 500,000 kr. sem hann
hefir rétt til að gefa út i seðlum, og
þannig hefir landssjóður 5000 kr. tekjur af bankanum á ári.
Mér finst nú
ekki hlýða, að landssjóður fari á mis
við þessar tekjur í 20 ár, og hefi þvi
komið fram með þessa brtill., sem fer
fram á að tryggja landssjóðnum þessar
tekjur. Sumir munu segja, að landssjóðinn muni ekki muna mikið um 5000
kr., en á 20 árum verða þetta 100,000
kr., og ef landssjóð ekki mnnar um
5000 kr., þá munar þennan stóra banka
þvi 8iður um þær. I þessu frumv. er
talað um miljónir og sumir eru ef til
vill búnir að nefna þær svo oft, að
þeirn finnast þeir hafa þær í vasanum,
en eg fyrir mitt leyti er ekki svo gagntekinn áf ríkismannshug, að eg litilsvirói 5000 kr. á ári í 20 ár. Það getur verið, að landssjóður fái fyr tillagið,
sem á að leggjast á varasjóð, ef þessi
skattur ekki er lagður á baukann, en
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eg verð samt að álíta, að eigi sé
gjörlegt að kasta þessum 5000 kr. á
ári f 20 ár, bara til þess að eiga þær
þá til góða hjá þessum banka.
Valtýr Ouðmundeaon: Eg ætla mér
að minnast svolitið á breyt.till. þær,
sem fyrir liggja. Fyrst ætla eg að
minnast á breyt.till. báttv. þm. Dal. (J.
P.), sera hljóðar um að þessi fyrirhugaði banki skuli gjalda landssjóði 5000
kr. á árí þangað til landssjóður fer að
fá varasjóðstillagið. Þm. miðar við ákvæðið í bankalögunura frá 1885, um
að bankinn skuli greiða l«/o af seðlafúlgunni til landssjóðs, en þetta er ekki
rétt, því það er ekkert samræmi hér á
inilli. Landsbankinn borgar landssjóði
þessi 5000 kr. fyrir það, að landssjóður
ber ábyrgð á seðlum þeim, er hann
gefur út, og önnur hlunnindi, en í þessu
máli er engu sliku til að dreifa. Eins
og háttv. framsm. tók fram, er þetta
að eins bráðlæti að vilja fá tillagið
strax, því landssjóður græðir ekkert á
þvf, vegna þess, að varasjóðúr vex
seinna, ef þessi 5000 kr. á ári eru
borguð landssjóði. Þvf fyr sem varasjóður verður 1 miljón, þvf fyr fær
landssjóður það, sem varasjóði var ætlað, og þar að auki er það gott að hann
sjálfur vaxi fljótt, þvf einmitt þaö er
trygging fyrir bankann, að vamsjóður
sé sterkur. Eg get því ekki séð annað, en breyt.till. sé óþörf, og álit jafnvel betra að hún hefði ekki komið.
Þá er breyt.till. mtn á þingskj. 507.
Hún fer fram á að nema burt það ákvæði i 20. gr., að alþingi kjósi 2
menn til að mæta á aðalfundum bankans. H. framsra. mælti á móti henni
fyrir hönd nefndarinnar, en eg verð að
geta þess, að þetta er ekki rétt, þar
sem 2 úr nefndinni eru flutnm. breyt,till. (Þórður Thoroddnen:
Eg sagði
meiri hluti nefndarinnar). Jæja, mér
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þykir vænt um það hans vegna, að
mér heflr misheyrst.
Mér virðast mótbárur framsm. ekki
á rökum bygðar. Þar sem um fé landssjóðs er að ræða, ef landssjóður er
hluthafl, finst mér eðlilegast að landsstjórnin stjórni þvf. í annan stað er
það fyrirkomulag, sem meiri hluti
nefndarinnar vill hafa, ekki eins tryggilegt eins og það fyrirkomulag, sem
breyt till. fer fram á. Ef þeir 2 menn,
sem alþingi kýs, t. a. m. deyja milli
þinga, þá er enginn til að nota þessi
atkvæði, sem þeir ráðayfir, og þágeta
aðrir hluthafar bankans gert hvað sem
þeir vilja, án þess landssjóður geti
lagt þar orð í belg. En landsstjórnin
getur ekki dáið. Þar að auki er þetta
ákvæði sprottið af misskilningi á þvf,
sem hér er um að ræða. Á aðalfundum er varla gert annað en að gefa
stjórn bankans >Decharge< og svo
kosnir fulltrúar. Eg imynda mér því,
að landssjóður vanalega kærði sig ekki
um að beita þessum atkvæðum sínum,
en gerði það helzt, ef ágreiningur kæmi
upp milli bankaráðs og hluthafa. Þá
gæti verið að hann beitti atkvæðum
sfnum öðrum hvorum i vil. Auk þess
liggur ekkert á að setja þetta ákvæði
inn í lögin strax, þvf þingið getur gert
það, þegar það vill.Jþví er það í sjálfsvald sett. Enn fremur er þetta talsverður kostnaðarauki, að hafa þessa
menn til að mæta fyrír hönd landssjóðs. Ef t. a. m. fundir eru haldnir í
Khöfn, þá þurfa þeir að fá ferðakostnað og dagpeninga, og það getur hlaupið talsvert, og hefir svo ef til vill enga
þýðingu. En eins og eg tók fram áðan, þá getur þingið, þegar það vill, sett
þetta ákvæði inn, en eg fmynda mér
að þingið komi aldrei til að hafa ástæðu
til þess. Auk alls þessa, sem eg hefi
tekið fram, hefir fulltrúi stjórnarinnar
83*
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íátið þá skoðuÐ sfna f ljósi, að það
væri glæfralegt af þinginu að haga
þessu þannig, og eg skil ekki i að
deildin vilji halda fast við þetta ákvæði, eftir að svo skorinorð yfirlýsing
hefir komið úr þeirri átt.
Hin breyt.till. á sama þgskj., um að
bæta nýrri gr. aftan við frnmv., sem
nemi úr lögum lögin frá 1885 um
stofnun landsbanka, er nauðsynleg, þótt
það hafi gleymst að setja það ákvæði
inn i lögin.
Jens Pdl88on: H. þm. Vestm. (V. G.)
talaði nokkuð gegn þeirri breyt.till.,
sem eg hefi komið frara með. Hann
áleit að það stæði öðru vísi á með það
gjald, sem landssjóður áskildi sér í
bankalögunum; það væri litill partur af
rentu þeirra hlunninda og tryggínga,
sem landssjóður veitti bankanum. En
eg get ekki betur séð, en að landssjóð
ur eigi eftir þessu frumv. að veita
þessari væntanlegu stóru peningastofnun meiri hlunnindi en hann hefir veitt
hinum núverandi banka. Þar er að
eins að tala um takmarkaðan seðlaútgáfurétt, en þessum fyrirhugaða banka
gefur hann, í hið minsta f 40 ár, ótakmarkaðan seðlaútgáfurétt, og það eru
svo mikil hlunnindi, að mér finst ekki
ofmikið þó bankinn feggi eitthvað á
inóti þeim. Eg skal játa, að landssjóður hefir eftir þessu frumv. ekki eins
mikla ábyrgð eins og eftir landsbankalögunum, en mér þykir hún þó vera
nokkurs virði af þvf, þó hún sé ef til
vill hættulítil og óliklegt að reyni mikið á hana, þá er það þó eigi að sfður
ábyrgð, og gegn henni finst mér ekki
mcga koraa minna heldur en þetta litla
gjald frá þjirri peningastofnun. H.
þm. Vestm. (V. G.) álitur, að það væri
landssjóði hagkvæmara, að bfða eftir
þeirri fjárgreiðslu, sem von væri á,
þegar varasjóður bankans væri orðinn
1 œiljón. Ef við heimfærðum þetta,
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upp á fleiri tekjugreinir, að landssjóði
væri hagkvæmara að bfða, þá færi sú
kenning að vera nokkuð vafasöm og
varhugaverð; og yrði hún ofan á hér á
þingi, þá þyrfti jafnframt að gjöra þjóðina I heild sinni og einstaka menn
kröfuvægari til landssjóðs; eigi að fara
að láta landssjóð biða eftir tekjum i 20
ár, þá verður lika að ganga í bindindi
um kröfur til hans. Vill þra. Vestm.
(V. G.) gangast fyrir þvi bindindi, og
ábyrgjast framgang þess?
Menn kunna að segja að iandssjóð
muni ekki mikið um þessar 5000 kr. á
ári; en þá segi eg, að þessa stóru
bankastofnun, meðseðiaútgáfurétti, munar enn minna um þær. Hvernig flm.
þessa máls muni taka f breyt.till. mina,
get eg ekki sagt. En eg tel vlst að
þeir mundu ekkert hafa á móti henni,
enda getur það varla verið, þvl hún
er svo hógvær og fer svo skamt.
Vdltýr Guðmundeson: í»að var örstutt athugasemd, sem eg vildi gjöra
við það, sem h. þm. Daf. (J. P.) sagði
viðvikjandi því, að færa þessa reglu
upp á öll gjöld landssjóðs. Hvað þetta
snertir, þá er hér dálítið öðru máli að
gegna, þar sem að landssjóður á að
vera hluthafi f bankanum, og honum
er þvf mest ura að gjöra, að varasjóður vaxi sem óðast, með þvi það hefir
svo mikla þýðing fyrir álit á bankanum, og þvf getur það haft þær afleiðingar, að landssjóður geti á þann hátt
komið til að græða ekki einungis þessar 5000 kr., heldur 10,000 krónur eða
jafnvel meira.
Skúli Tkoroddsen: Eg hefi ekki áður tekið til máls i þessu máli, en eg
finn ástæðu til þess að gjöra grein fyrir afstöðu minni með fám orðum, áður
en gengið er til atkvæða um það.
Eg skal þá fyrst geta þess, að eg er
háttv. nefnd samdóma um það, að það
sé i alla staði brýn nauðsyn á þvi, að
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bér kotni upp öfingur banki. Sú þörf
virðist mér vera afarroikil, sér i lagi
fyrir verzlnnarstétt landsins. Allir vita
að þau kjör, sem verzlunarstéttin á við
að búa i útlönduro, eru hörmuleg. Þó
það séu verzlunarhús, sem eru vel
standandi, roeð jafnvel 100 til 200 þús.
kr. eignir, þá er þeim allsendis ómögulegt
að fá peninga bér innanlands að mun,
og neyðast þvi til að snúa sér til útlenditiga og fá þar lán með mjög ó
hentugum kjörum.
Þetta verður til
þess, eigi að eins áð gjöra verzlunarstéttinni örðugt fyrir, heldur til að gjöra
landsraönnum verzlunina óþarflega dýra.
Ur þessu mundi banki auðvitað bæta
mikið, þvi að kaupmenn mundu þá geta
fengið þar lán til vörukaupa sinna, er
þeir svo borguðu aftur A baustum, þegar þeir sendu vörur sinar. En auk
þess að þetta mundi hafa þau áhrif,
að verzlunin tæki fraraföruro, þá mundi
sllkur banki geta stutt atvinn'uvegi
landsins i mörgum greinura. En fyrirkomulagið, sem þetta frumv. fer fram
á, virðist mér ekki roeð öllu sem eðlilegast. Eg álít að slikri stofnun befði
átt að koma á fót af eigin raroleik
landssjóðs sjálfs, og eg álit, þrátt
fyrir þá ótrú, semmargir hafa á þessu
landi, að það sé þó ekki landinu ofvaxið.
Auðvitað er það, að lánstraust landsins mun ekki vera svo mikið, að það
geti sett á stofn bankafyrirtæki með
svona mikillí fjárupphæð, sem hér er
gert ráð fyrir. En í þessu frurov. er
þó gjört ráð fyrir, að landssjóði muni
ekki ofvaxið að skrifa sig fyrir 2 miljónum, og gengið út frá þvi, að íslendingar muni sjálfir geta lagt til hálfa eða
heila miljón, að visu ekki ipeningum en
gegn 1. veðrétti f fasteignum. En þar
aem nú nefndin litur þannig á, að
landssjóöur og landsmenn geti sjálfir
lagt ftaro alt að 3 roilj., með þvl að
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nota lánstraust landsins erlendis — og
það hygg eg, að eigi sé neitt geip —-,
þá get eg ekki betur séð en kotna
mætti upp banka, sem yrði til mikilla
bóta, og bætt gæti úr brýnnstú þörf
vorri í bráð; og þessi vegor hefðí eg
helzt kosið að valinn hefði verið, því
mér þykir mjög isjárvert að kasta frá
sér seðlaútgáfúréttinum, sem er ffljög
arðvænlegur, ekki sfzt þegar á tfmalengdina er litið.
Að vlsu skal eg
játa það, að b. nefnd, sem heflr fjalfað
um þetta mál, befir gjört töluvert til að
gjöra trurav. aðgengilegra en það var,
þegar það kom inn á þingið, þvi að
þá gat eg ekki betur séð en að það
væri roeð öllu óaðgengilegt, og mætti
heita alveg útlent fyrirtæki. En h.
nefnd hefir reynt að gera fyrirtækið
innlendara, bæði með þvi að tryggja
landssjóði arð af fyrirtækinu, þar sem
landssjóði er ætlað að vera hluthafa, og
áskilið er, að varasjóðsgjaldið skuli
renna til hans, þegar 20 Ar eru liðin,
eða þegar varasjóður bankans heflr
náð 1 roiljón, og sömuleiðis með þvi
að ákveða, að aðalskrifstofa bankáns
skuli vera i Reykjavik. Þannig hefir
verið leitast við að tryggja það, að
fvrirtækið yrði innlent. En eg fæ ekki
betur séð en að þrátt fyrir þetta verði
fyrirtækið þó aðallega danskt fyrirtæki.
í bankastjórn eiga að vera 10 menn,
og alþingi að kjósa helming, og hlutbafar bankans hinn helminginn, en ráðgjafinn, eða landsh. i forföllum hans,
sé sjálfsagður tormaður bankans. Eg
skal nú játa, að þetta væri að láta ísland hafa umráð fyrir fyrirtækinu, ef
stjórnarástandið væri betra en það er;
en á meðan við höfum ekki aðra ísl.
stjórn, en brot af dönskum dómsmálaráðgjafa, þá virðist mér fyrirtækið
eins fyrir þessu mundi verða ekki í»lenzkt heldur danskt, þvi að dómstnálaráðheirann verð eg að skoða þar, seffi
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talsmann danskia fremur en islenzkra
Björn SigfÚ88on: Eg finn ástæðu til,
hagsmuna. (Guðlaugur Guðmundsaon: við þessa siðustu nmræðu, að gjöra
Þetta á að breytast). Við verðum að grein fyrir, hvernig eg muni greiða atlita á ástandinu, eins og það er, og eg kvæði. Eg hefi hingað til greitt ater hræddur um, að það kunni að liða kvæði með málinu, og viðurkenni að
langur tími þangað til það breytist, þó það sé mikilsvert mál, og hefi þvi viljeg vildi óska að þess yrði ekki langt að stuðla að þvf,. að það yrðisemrækiað biða. En meðan þeim, sem völdin legast fhugað. En eg álít hinsvegar að
hafa, æðstu völdin hér innanlands, og þetta sé svo stórt mál og svo vandaauðvaldinu finst það vera i sinu >inter- samt, að ekki sé rétt að afgreiða það
esse« að halda höndum saman, til þess nú á þessu þingi. Það ber margt til
að halda öllu i þessu sama stjórnar- þess, að málið getur ekki verið nægiformi, sem nú er, þá er eg vonlftill lega ihugað. Fyrst og fremst það, að
um að hið núverandi ástand breytist að þm. eru ofhlaðnir ýmsum störfum, og
mun, hvað sem alþingiskosningura lið- svo er það, að i þessu máli þarf sérstaka þekkingu, en við höfum enga
ur. —
Enn skal egtaka fram, að i þvi upp- reglulega bankafróða menn á þinginu.
kasti til reglugjörðar, sem hér hefir ver- Eg álft því að málið eigi ekki og geti
ið lagt trara, sem eg að visu játa, að ekki orðið útrætt á þessu þingi.
H. 2. þm. ísf. (Sk. Th.) hefir tekið óroaður getur ekki bygt roikið á, þvi
það sýnir að eins, hvernig þeir menn, mak af raér raeð því að benda á ýmsem gangast fyrir þessu fyrirtæki, hafa islegt, sem er athugavert við þetta frv.
hugsað sér það, — þar er tekið fram í Eg er honum fyllilega samdóma um
16. gr., að af þeim mönnum, sera kjósa fiesta þá agnúa er hann nefndi, og þar
skal i bankaráðið af þingsins hálfu, eigi á meðal, að þessar >statútur<, sera fram
2 heimili i Kaupmannahöfn, að eins 3 hafa verið lagðar, séu ónógar og ófullhér á landi, og það virðist mér miða komnar, og náttúrlega ekki bindandi
að þvi sama, sem eg tók frara áðan, sera lög. Það er alls ekki víst að þær
að koma fyrirtækinu i það form, að yrðu hinar sömu, þegar til kastanna
það séu Danir en ekki Islendingar, sem kæmi. Eg álit því betra að taka ýms
aðallega hafi yfir þvi að segja.
ákvæði upp í lögin sjálf, sem álitið
Eg hefi nú með fám orðum tekið væri að mest væri í varið. Ef málið
ffam þá aðalagnúa, sera eg álít að séu yrði ekki útrætt á þessu þingi, þá
á þessu frumv., sem hér er um að mundi stjórnin sjálfsagt taka það til
ræða. Eg hefi með atkvæði roinu stutt ihugunar og undirbúa það sem bezt
þetta mál gengum deildina, en þvi bet- undir næsta þing, og held eg að flestur sem eg hetí hugsað um það, því i
ir verði að álíta þess fulla þörf.
sjárverðara hefir mér þótt að sleppa Stjórnin hefir betri tök á þvf en vér
svo mikilvægu atriði frá sér, sem seðla- að ieita álits bankafróðra manna um
útgáfurétturinn er. Eg hefi þvi hugsað þetta mál.
mér að greiða ekki atkvæði með þessu
Eitt vildi eg benda á, sem eg álít
frumv. nú við sfðustu umr. þess, en af þörf á að íhuga, og það er þar sera
þvi eg hefi hinsvegar ekkert á móti gjört er ráð fyrir að landssjóður taki
þvi, að h. Ed. fái það til meðferðar, 2 miljóna lán. Það er vfst enginn vafi
þá mun eg heldur ekki standa upp á á þvi, að það yrðu ekki uein vandræði
móti þvi, heidur sitja.
fyrir landssjóð að fá þetta lán, en með
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hvaða kjörum? Þvi getur vist enginn
svarað. Það er t. d. ekki sama, hvort
hann íær það með 4®/o eða 6°/o vöxtum. Þetta atriði gæti stjórnin algjörlega komist fyrir, ef málið yrði ekki
afgreitt á þessu þingi, og vona eg að
menn sjái og viðurkenni, að þetta er
þýðingarmikið atriði.
Svo var það annað, sem eg vildi
vekja athygli á, og sera mér virðist
ekki nægilega trygt i frumv., það, að
vist 8é að þessi banki hjálpi landbúnaðinum áfram. Það heflr að visu verið bent á, að hann ætti að gjöra það,
og gjörði, að rainsta kosti óbeinlinis,
en mér finst þannig undirbúið i frumv.,
að það sé fremur aukaatriði, landbúnaðurinn sé hans olnbogabarn. Hér i
frumv. virðist mér aðallega lögð áherzla
á verzlunina og iðnaðinn, og efaat eg
ekki um, að hann mundi nokkuð geta
eflt hvorttveggja, en þó má búast við
þvi yfirleitt, að menn gjöri ofmikið úr
þvi gagni, sem hann mundi gjöra verzluninni. Hinir stærstu kaupmenn munu
varla vera 1 vandræðum með að útvega sér lán i útlöndum, án þess að
sæta þeim okurrentum, sem lánveitendur hinna smærri kaupmanna takn.
£g skal t. d. nefna Ásgeirsens verzlun
og Fischers verzlun. Þessar verzlanir
o. fi. slikar munu alls ekki þurfa að
sæta neinum okurrentum
Þær geta
að sjálfsögðu fengið lán i dönskura
bönkum, og viðar, œeð venjulegum
bankakjörum. Fyrir slikar verzlanir
er þessi fyrirhugaði islenzki banki óþarfur, og óvist að þær leiti til hans.
Aftur á móti hinir smærri verzlunarmenn, sem erfitt ættu með að fá slik
lán i útlöndum, mundu heldur ekki
geta fengið mikið lán úr þessum
banka, fremur en hverjum öðrum, þvi
þeir hefðu svo litið að veðsetja, svo að
fyrir þá kærai hann heldur ekki að
mjög- miklum ■ notum. Það yrðu þá
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einkum miðlungsmennirnir i verzlunarstéttinni, sem hann kæmi að notum,
og skal eg fúslega kannast við, að það
sé allmikils virði. Yfir höfuð efast eg
um, að þessi banki ytði til eins raikils
gagns fyrir kaupmenn alment, eins og
menn gjöra sér vonir um.
Eg verð að vera háttv. þingm. ísf.
samdóma um það, að svona lagaðan
banka gætu Islendingar sjálfir stofnað,
og eg bjóst satt að segja við, að
nefndin mundi á endanura komast að
þeirri niðurstöðu. Eg skal fúslega viðurkenna það, að nefndin hefir starfað
mikið að þvi að laga þetta frumv., og
bætf það og breytt svo, að það raá
heita alt annað frumv. en hið upphaflega, en eg sakna þess mikillega, að
nefndin hefir ekki tekið þetta atriði
alvarlega til ibugunar, að landið mundi
sjálft geta komið svona löguðura banka
á fót. Ef landsmenn geta, eins og gjört
er ráð fyrir, keypt hlutabréf fyrir 1
milj. kr., og landssjóður fyrir 2 milj.,
þá er strax komin lagleg undirstaða
undir banka, þó ekki sé nema 3 miljónir, i viðbóc við það, sem hinn núverandi banki okkar hefir. Mér finst
margt benda til þess, að banki, sem
byrjaði með þó ekki væri meira kapftal, mundi nægilegur fyrst um sinn og
yrði þá lika kannske ekki svo erfitt
að feta sig áfram undir góðri stjórn.
Svo er ýmislegt annað í frumv., sem
eg get ekki felt mig við. (Jón Þórarinmson-. Það er nokkuð seint að koma
með það nú). Já, það er að vísu satt,
að það er nokkuð seint, en eg er einn
af þeira, sem eru seinir til að átta sig
á þessu stórmáli, svona i hjáverkum
innanum alt annað, en eg álit þó ekki
rétt að þegja um það, hvers vegna eg
greiði nú ekki atkvæði með málinu.
Fari það til hinnar háttv. efri deildar,
vefður það ihugað á ný. Ef að aths.
minar eru réttar, þá gætu þær kannske
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Sú fyrsta bugsun, sem vaknaði bjá
orðið tíl þess, að þær yrðu ihugaðar
eftir á. Já, eg ætíaði að geta þess, að mér i þessu máli, sem öörum, var þaö:
eg get ekki felt mig við að bankaráðs- Er málid í sjálfu sér og i heild sinni
fundir væru stundum haldnir í Kaup- gott og gagnlegt? Og i öðrulagi: Getmannaböfn, og beldur ekki það, að ur þingíð nokkuð gjört til þess að
þessi hvo kallaði íslandsbanki skuli brinda þvi áfram, svo það verði að
vera slíkur hrœrigrautur af dönsku og gagni? .Eg er nú á þeirri skoðun, að
íslenzku fyrirkomulagi. Það eru ýms raálið sé i heild sinni gott og gæti orðfélög og fyrirtæki f útlöndum, sera ið til gagns, en hvort það væri i þvi
verka með útlendu kapitali, en sero forroi, sem hér Jiggur fyrir, læt eg óbafa þó alla stjórnina heiraa i sinu sagt. Eg veit beldur ekki, bvort mállandi. Eg skal nefna t. d. sameinaða inu befír verið gjörður neinn greiði með
gufhskipafélagið, það verkar mikið með þvi að taka það fyrir nú á þessu þingi.
útlendu kapitali, en befír þó vist aidreí Mér befír skilist meining manna sú,
dottið i bug að sleppa þvi að bafa að annaðhvort ætti að afgreiða það á
stjórn sina heiraa. Frakkar eiga t. d. þessu þingi, eða þá að minsta kosti að
hluti i því, og þó befir félaginu víst gjöra það aðgengilegra fyrir næsta
aldrei dottið i bug að balda * fundi sina þing, en upp á siðkastið befir mált Paris. Setn sagt, eg kann ekki við inu verið braðað svo, að það gefur
að gefa þessu fyrirtæki svona dansk- manni næstum ástæðu til að imynda
an blæ, eða, eins og eg sagði áðan, eg sér, að það séu einstakir menn, sem
kann ekki við þennan hrærigraut. Eg endilega vilji hafa það fram nú þegar.
efast ekki um að málið getí tekið umÞegar eg fyrst fer að spyrja mig
bótura enn, og býst við að margt sé um, hvort þessi sannfæring h. þm. sé
enn athngavert við það, sem liklega bygð á þekkingu, þá verð eg fyrst að
hvorki eg né aðrir b. þm. hafa komid minna á þau orð, sem fíestír h. þingdm.
auga á, og álít þess vegna ekki rétt bafa látið sér um munn fara, þegar
að afgreiöa það nú á þessu þingi. Mér þeir baía talað um málið; þeir hafa
þykir leitt að geta ekki greitt atkvæði sagt, að þeir bafi ekki vit á þvi. Eg
með raálinu nú, þvi eg álít það mikils- bygg þetta rétt vera. Sumir hafa sjálfvert og það getí orðið laudinu til góðs, sagt enga þekkingu á þvi, og enginn
að eins ef gefíð væri ráðrúm til að i- ber til fullnustu skyn á það. Sannfærhuga það og stjórninni sömuieiðis tæki- ing b. þm. getur ekki verið bygð nema
faeri til að ibuga það og undirbúa sem á lítilli og ófullnægjandi þekkingu. Á
bezt eftír samráði við bankafróða menn. bverju ætti bún þá að vera bygð öðru?
En eg álit það ofmikinn ábyrgðarbluta Það mætti búast við að bún væri bygð
að broða þvi af i flaustri á bálfsmán- á trú. En trú á bverju ? Máske þeirri
trú, að bér þurfi eitthvað að gjöra. Það
aðartima.
Guðjrin Quðlaugsson: Eg ætla eins er meira en safct. En fyrsfc sannfærog aðrir að gjöra dálitla grein fyrir ingin er ekki bygð á þekkingu og ef
atfcv. minu. Það bafa margir talað i hún á að vera bygð á trú, þá er það
þrssu máli og eg er einn af þeim fáu, liklega trú á þeira mönnum, sem belzt
setn ekki bafa talað i því, ekki einu- bafa leiðbeint i málinu. Það er nú
siuni gefið einni einustu breytíngartíl- eitt af því, sem eg get ekki skiiið. Vér
lögu atkvæði toitt, hvað þá frumvarp vitum það, að mélið er aðallega flutt
af tveim útíendingum, sem vér þekkj.
inu sjálfu.
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utn litið tíl, mönnum, sem hljóta að
hafa meira eða minna eigingjarnar
hvatir til að fá því framgengt. Hvað
sem öðru liður, þá hefir þeim hrapallega mishepnast byrjunin, því að þótt
þeir kunni að vera bankafræðingar
miklir, þá hafa þeir sýnt það, að þeir
eru litlir mannþekkjarar, þar sem þeir
hafa tint upp i sina þjónustu, eins og gullkorn úr sorpi, þá menn úr mannfélaginu, sem farið bafa i ioftköstum gegnum
lifíð í eigin fjármálum, sem þó hafa verið miklu óbrotnari og viðfangsbetri en
þetta stóra bankamál. Eg skil ekki, að hin
h. deild geti haft trú á málinu vegna þessara tveggja útlendu manna, sem beizt
hafa fyrir málinu, sjálfsagt fremur af
gróðavon en af þvi, að þeir hafi haft
fyrir augum þjóðarheili íslendinga.
Enn síður gjöri eg þó ráð fyrir, að h.
deild geti baft trú á þessum innlendu
mönnum, sem formæiendur málsins
hafa fengið sér til leiðbeiningar. Eg
kæri mig ekki um að nefna þá á nafn,
eg veit að h. framsögum. (Þ. Th.) þekkir þá. Þessir menn hafa sjálfir sýnt
það og sannað, að þeir eru ekki vel
valdir til að flytja fram velferðarmál
þjóðarinnar, þar sem þeir hafa gripið
til þess ráðs, að sverta og rægja eina
helztu nauðsynjastofnun vora, bankann,
og koma henni af fótunum, og hafa
með þvi ætlað að hrinda þessu raáli
fram. Hvert flugritíð á fætur öðru hefir verið sent út, tíl þess að reyna að
verða bankanum að fótakefli og eyðileggja hann, og það er ekki nóg raeð
það, að rit þessi séu borin út um bæinn, send út um land og troðið upp á
þingmenn i þingsalnum, heldur veit eg
það með sanni, að farið er að snúa
þeim á útlenda tungu, svo að hægt sé
að breiða þau einnig út i útlandinu.
Þetta er nóg tíl að sýna, hvaða með-
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ulum er beitt, til þess að drepa interesse fyrir bankanum, og það ætti
að vera nóg til þess, að vér léðum
þessu máli ekki eyru.
Eg er þá kominn að þeirri sannfæringu sjálfur, að ,■ ðgjörðir háttv. deildar
geti hvorki verið bygðar á sannfæringu,
þekkingu eða trú.
En þær eru þá
máske bygðar á reynslu ?
íslenzk
reynsla getur það ekki verið, þvi að
hún er ekki til. Þá er það máske útlend reynsla? Mér hefir verið svo frá
sagt, að. öll þau lönd, sem þurfi að leita
annara landa, til að skipa peningamálum sínum, séu það sem vér eiginlega getum kallað sveitarómagar heimsins, það séu þau lönd ein, sem hvorki
geti staðið á eigin fótum i þessu né
öðru. Aðgjörðir háttv. deildar geta því
hvorki verið bygðar á sannfæring,
þekkingu, trú eða reynslu. (Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: A von). Það getur
verið.
En vonin verður sér oft til
skammar, og það er ekki vit í að
byggja á von, sem ekki styðst við
reynslu né þekkingu.
Eg veit alls eigi, hvað getur vakað
fyrir háttv. deild, að vilja hraða málinu svona, og láta það fara þannig frá
sér, að alveg sé undir hælinn lagt,
hvort hægt sé að forsvara það i einu
eða neinu gagnvart stjórninni. Það er
sæmra fyrir þingið, að láta slikt ógjört.
Ef það er meiningin að láta þetta frv.
ganga i eegnum þingið í þvi trausti,
að ráðgjafínn ráði þvf að eins til staðfestingar þess, að honum sýnist það
þannjg úr garði gjört, að það sé þess
vert, og að hafa saínþykt svo annað
frumv. jafnhliða á sama þingi, sem fer
þvert ofan i þetta, og ekki getur orðið
staðfest jafnhliða þvi, þá spyr eg: er
þetta heppileg aðferð til að fækkalagasvnjunum, og tíl að efla sæmd þingsins?
84 (26. okt).

Alþ-tið- B. 1809.
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Eg hvgg, að sé nokkuð til, sem spilt
geti áliti þiugsins, þá sé það einmitt
þessi aðferð.
Háttv. nefnd og fleiri háttv. þingd.menn segjast vilja ræða málið til þess
að undirbúa það, án þess að þó sé víst
að ráðlegt þyki að láta það ganga í
gegnum þingið.
En eg held, að þessi
undirbúningur geti ekki haft mikla
þýðingu.
Það eru umræðurnar um málið, sem
menn vilja fá, umræður, sem ekki eru
bygðar á sannfæringu, ekki á þekkingu,
ekki á trú, ekki á reynslu, ekki bygðar á neinu öðru en skýjaborgum. —
Þær umræður eru að minu áliti sannarlega ekki mikils virði, þær geta orðið
til þess eins, að negla þingmenn á einhverri vitleysu, sem þeir svo verða að
halda dauðahaldi við, til þess að gjöra
sig ekki að athlægi fyrir hringlandaskap.
Eg veit, að það er reyndar að færast í móð, að eigi þyki það varpa bletti
á menn, þótt þeir taki botnaköst, og
gjörskifti skoðun á skömmum tíma. —
En þó eru það ekki allir, sem sltk
sporðaköst haldast uppi enn sem komið
er. En þótt það nú væri ekki álitið
einstökum mönnum til lýta, að steypa
þannig stömpum, þá er það að eins
fyrsti kollskiturinn — að eg leyfi mér
að viðhafa þetta orð - sem fær svo
vægan dóm.
En þegar meun þurfa að fara að taka
botnaköst aftur inn á sömu galeiðuna,
þá er hætt við, að fegursta gyllingin
fari að fara af þeim í augum almennings.
Þá kem eg að þvi, hvort þörf sé á
bauka þessum.
Háttv. 2. þingm. ísf. (Sk. Th.) hefir
tekið af mér ómakið með að tala langt
um það, þvi hann hefir sagt um þörfina hið 'nama, sem eg mundi hafa sagt.
Eg er þeírrar skoðunar, að nú sé eigi
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þörf á að fá svo stóran banka, sem
hér er gjört ráð fyrir. Það hefir verið
sagt, að þörf væri á þessum banka
vegna verzlunarinnar. En eg efast um,
að menn hafi gjört sér grein fyrir, hve
mikið fé þurfi til verzlunarinnar árlega.
Ef öllum þeim 5 miljónum, sem um er
rætt í frumv., er varið i gullforða handa
bankanum, þá gæti bankinn gefið út
seðla alt upp að lft miljónum króna.
Þetta er meira fé en vér þurfum á að
halda.
Eftir verzlunarskýrslunum verzlum
vér fyrir 6 miljónir króna á ári. —
Þetta er útsöluverð vörunnar, en innkaupsverð hennar er sjálfsagt ekki
meira en 3-4 miljónir króna, og til
þess að kaupa vörurnar inn mundu
peningarnir fengnir úr bankanum. —
Nú er sama upphæðin einatt umsett
2—3 eða oftar á ári, þá er það auðsætt,
að kaupmenn mundu ekki þurfa meira
en svo sem 2—3 miljónir króna úr
bankanum til að kaupa inn vörur sinar,
þótt þeir sæktu peningana alla f bankann. En nú mundu hvorki allir kaupmenn geta eða vilja notað bankann,
ýmsir smá kaupmenn fá sjálfsagt lítið
lán úr honum, þá skortir lánstraust,
og þeir hafa ekki nægar tryggingar að
setja. Þar dregst þá æði-mikil upphæð
frá. Þá eru kaupfélög landsins þannig
sett, að ekki er líklegt, að þau geti
fengið mikið lán i bankanum.
Enn
fremur má gjöra ráð fyrir, að sterkefnaðir kaupmenn, menn, sem ekki eru
hér innlendir, svo sem þeir, er háttv.
þm. Húnv. (Bj. Sigf.) benti á, en sem þó
reka verzlun hér, muni fremur nota
útlenda banka, en þennan Islandsbanka.
Þegar allir þessir kaupmenn ganga frá,
þá er að eins miðlungssortin eftir, og
það er ekki neitt stórfé, sem þeir þurfa
til þess, að reka með verzlun sína. —
Það má ekki miða við það, þótt landsbankinn, sem hafði að eins 7’ miljón
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króna að stofnfé, gæti ekki naeð öllu
fullnægt viðskiftaþörfinni; það er svo
stórt stig milli hans og þess banka,
sem hér er farið fram á að stofna.
Þegar eg lít á þetta, þá er það sanndæring mín, að hér sé ekki um svo
mikið nauðsynjamál að ræða, að vér
þurfum að fara að knékrjúpa útlendingum. Það liggur í augum uppi, að
ef landssjóður á ráð á tveim miljónum
króna til að stofna banka með og landsmenn hinni þriðju, og ef fé þetta er
lagt fyrir sem gullforði, þá mundi nú
slikur banki geta gefið út fullar 8 miljónir kr. eða svo mikla seðla, sem vér
þyrftum til verzlunarinnar, og sjálfsagt
svo mikla seðla, sem vér þyrftum og
værum færir um að nota 1 landinu.
Eg skal ekki tala margt um pólitiska
þýðing þessa máls, en þó finst mér það
sfzt lil að reisa þjóð vora upp i póli
tiskum efnum, ef vér förum að kné
krjúpa útlendingum að nauðsynjalausu.
I þessu máli ættum vér að láta það
vera, að krjúpa á kné fyrir Dönum.
Eg hefi þá trú, að hver þjóð hafi f sjálfri
sér fólginn kraft til þess, að koma á
fót fyrirtækjum í hlutfalli við landkosti
og þjóðmegun og þjóðmenning á þeim
og þeim tima.
Það getur verið, að þetta mál hafi
ekki aðra pólitiska þýðing en þá, að
gjöra oss að enn meiri amlóðum í augum annara þjóða en vér erum í raun
og veru.
Það er nóg vitni um aralóðaskap vorn,
að vér þurfum að leita til stjórnarinnar
dönsku, og biðja hana um að verja
fiskimið vor og mæla upp strendur vorar
og firði; það er alveg óþarfi að vera að
bæta þvf ofan á, að fara nú að biðja
Dani að gangast fyrir því, að reisa
banka hjá oss.
Eg er viss um, að frumv er vanhugsað i mörgum atriðum, enda er það
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eðlilegt, þvi tfminn hefir verið svo afskamtaður til að fjalla um málið. —
Allir útlendingar, sem eg hefi heyrt
tala um störf þingsins, hafa undrað sig
á þvf, hvað þingmenn hér verði að
leggja mikið á sig; þeir verða hissa,
þegar þeir heyra, að þingfundur sé
haldinn á hverjum degi; enn meira
hissa verða þeir, þegar þeir heyra, að
stundum séu haldnir tveir fundir á dag,
og út yfir tekur, þegar þeir heyra, að
þingið standi ekki nema 6—8 vikur
annað hvort ár.
Það eru að eins tveir útlendingar,
bankamennirnir, sem líta öðrum augum
á þetta. Það eru ekki 8 vikur, ekki
6 vikur, heldur að eins 2 vikur, sem
þeir vilja að þingið hafi til að bugsa
um stærsta málið, sem fyrir það hefir
komið. Þetta þykir þeim nógur tími
handa þvf. Þeir hrista höfuðið yfir þvf,
að allir skuli ekki vilja láta málið
ganga fram á þessum stutta tíma. —
Þeir segja sem svo: Ef þið álftið málið
gott, hví samþykkið þið það þá ekki
nú þegar. Þetta segja þessir útlendingar, menn sem vita, að fjarri er því, að
stórmálum sé flaustrað þannig af á
þeirra þingi eða þingi annara erlendra
þjóða.
Eg verð að telja það alveg ótilhiýðilegt af þeim, að reka þannig eftir, og
vilja ekki gefa þingmönnum og þjóðinni nægan tfma til að yfirvega málið.
Það lítur eins út og þeir vilji láta það
koma sem minst i dagsbirtuna. Þeir
segja: Hér liggja nú peningarnir á
borðinu; ef þið takið ekki strax við þeirn,
þá sópum við þeim ofan f vasann aftur.
Þetta hafa þeir sagt f min eyru, og
mér finst það bera töluverðan hótanablæ; eg veit ekki, hvað aðrirkunna að
segja um það.
Eg hygg, að málið sé að öllu leyti
svo vaxið, að það þurfi góðan umhugs84*
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unartima áður en þvl er ráðið til lykta.
Sómi þingsins liggur við því, að það sé
vandlega ihugað, og sómi málsins sjálfs
iíka, því ef því er hraðað af með ósköpum, þá er eins og það sé svo vaxið,
að það þoli ekki að sjá dagsljósið eða
verða fyrir því, að verða kruflð til
mergjar.
Það getur verið, að það sé meiri
hluti þessarar háttv. deildar, sem ætlast til, að málið gangi að visu héðan,
en fari þó ekki leugra á þessu þingi
en til háttv. efri deildar. En eg veit
það, að tilraun heflr verið gjörð við h.
efri deild með að láta málið ganga iram
á þessu þingi, og án þess að eg ætli,
að sú tilraun hafi nokkur áhrif á gang
málsins þar, þá álít eg þó, að þeir í
þessari deild, sem sannfærðir eru um,
að málið eigi ekki að ganga fram nú
á þingi, að þeir ættu hvorki að hræra
hönd né fót til þess, að koma þvi út
úr deildinni.
Eg segi þetta ekki af neinu vantrausti
á háttv. efri deild; en auðsjáanlega er
óvandari eftirleikurinn fyrir hana, þegar hér hefir verið byrjað.
Hún getur
talið sér sæma, að hafa málið til
stuttrar meðferðar eigi siður en þessi
deild.
Jafn-rangt íel eg það af þinginu í
heild sinni, að skjóta öllum veg og
vanda yfir á ráðgjafann; þingið væri
þá alt í einu farið að bera meira traust
til hans, en jafnaðarlega hefir áður
verið.
Einmitt af þvi, að eg er þessarar
skoðunar, og af því að hér er um stórt
mál að ræða, sem eg óska, að ráðist
sem bezt, mál, sem er afar mikið velferðarmál, ef það kemst á réttan fót,
eu jafnframt mál, sem eg og aðrir h.
þingmenn verðum að játa, að vér skiljum
ekki til hlítar, og einmitt af öllu þessu
vil eg siður, að það sé felt frá umræðu;
en af þvl að eg álit ekki rétt að stuðla
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að þvi, að það geti gengið gegnum
þiugið, þá hefði eg lang helzt óskað, að
það væri tekið út af dagskrá, og þvi
með því stungið svefn-þorn á þessu
þingi.
Við aðra umræðu var talsvert þráttað um það, hvort þessi banki mundi
verða landbúnaðinum til eflingar. —
Eg held það sé nú nokkuð tvi-sýnt, að
minsta kosti mun hæpið að byggja of
mjög mikið á uppkasti því til reglugjörðar, sem útbýtt hefir verið meðal
þingmanna.
í 14. gr., þar sem talað er um höfuðstörf bankans, er það ekki nefnt á nafn,
að lána eigi móti fpsteignarveði.
Háttv. þm. Vestm. (V. Gr.) benti á,
að eitt meðal annars, sem bankanum
væri heimilt að tryggja seðla sína með,
væri veðskuldabréf, gefin út fyrir lánum út á fasteignir, þó eigi meira en l
miljón króna.
Þótt þetta sé ljóslega orðað þannig
í frumv., heyrðist mér háttv. þingm.
Vestm. (V. G.) komast að þeirri niðurstöðu, að það væri sjálfsagt, að bankinn ætti og mundi veita 1 miljón króna
lán út á fasteignarveð.
Hér er að eins tekið íram, að þessi
veðskuldabréf megi aldrei nema meiru
en 1 miljón króna, en þau mega nema
svo litlu, sem vera skal.
Og þó nú
bankinn hafi i fórum sinum veðskuldabréf fyrir fasteignalánum, þá er það
engin sönnun fyrir því, að hann hafi
veitt lán út á þau, hann getur hafa
eignast þau á ýmsan annan bátt, hann
getur hafa fengið þau hjá veðdeildinni,
og hann getur hafa keypt þau af sparisjóðum; þau eru jafn-gild trygging fyrir
seðlaútgáfunni fyrir það.
Eg tek það þvi aftur fram, að það
er engin sönnun fyrir þvi, að bankinn
láni nokkra miljón króna út til eflingar
landbúnaðinum.
Því heflr verið haldið fram, að bank-
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inn mnndi koma á fót ýmsum fyrirtækjum, sem landssjóður nú styrkir. —
Það er líklega múrsteins-verksmiöjan,
sem menn eru að hugsa um.
Gn ef
hann byrjaði á því, að styrkja þess
háttar fyrirtæki, mundi það ekki verða
til að gjöra hann tryggari, ef ætlast
er til, að hann láni til fyrirtækja, sem
eru þannig vaxin, að þeir, sem fyrír
þeim gangast, treysta sér ekki að taka
lán og borga af því vexti, en vilja fá
það að gjöf.
Slik fyrirtæki þurfa lengra og vægara lán en bankalán eru. Og ef bankinn lánar ekki gegn veði í fasteignum,
mun hann varla lána til mjólkurbúa,
sem einmitt þurfa löng lán.
Min meining er því, að æði-mörgum
loft-köstulum hafi verið tildrað upp í
hinni háttv. þingd. við umræður þessa
uaáls, og hefi eg nú iátið mitt álit i ljósi.
Réttasta aðferðin væri að taka málið
út af dagskTá, en verði það ekki gjört,
vil eg fýrir mitt leyti hvorki hieyfa
hönd né fót til að það gangi i gegn,
og greiði þvi atkvæði á móti málinu.
Klemens Jónsson: Eg hefi ekki fyr
tekið til máls 1 þessu máli, og þar sem
eg stend nú upp, er það ekki til að
gjöra grein fyrir atkvæði míuu, eins
og aðrir háttv. þingm., þvi þess þarf eg
ekki, þvi skoðun min er öllum kunn,
þar sem eg hefi verið einn nefndarmaður i máli þessu, og hefi fylgt og
fylgi þvi eindregið skoðun nefndarinnar
i þessu máli, og hafa formælendur frv.,
sérstaklega háttv. íramsögumaður þess,
skýrt svo vel ástæður hennar, að ekki
þarf þar við að bæta. Eg mundi þvi
ekki hafa tekið til máls, ef hinir þrír
háttv. þingdeildarm., sem síðast töluðu,
hefðu ekki gefið mér tilefní til þess. —
Ræður þeirra hefðu átt betur við, et
þær hefðu komið við 1. eða 2. umræðu
málsins, og því til leiðbeiningar fyrir
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; nefndina, en nú er satt að segja engin
í meining í að koma meö þær, sérstaklega ræðu háttv. þingm. Arn. (Þorl. G.).
Hinir 2 háttv. þingmenn höfðu ástæðu,
þar sem þeir gjörðu beint grein fyrir
i atkvæði sinu, og ræður þeirra innihéldu
þó auk þess nokkurar bendingar.
Háttv. þingra. Húnv. (B. Sigf.) þykir
ísjárvert að greiða atkvæði með því nú
við 3. umr., af því hann vill ekki, að
: málið gangi nú f gegnum þingið, og
. það getur nefndin að miklu leyti fallist
; á, og befir sjálf tekið það beint fram i
nefndaráliti sinu. En það ersitt hvað,
að málið gangi i gegnum þingið, og að
það gangi i gegnura þessa háttv. þingdeild og til báttvirtrar efri deildar. —
i En að það gangi i gegu um háttv. efri
■ deild eru engar lfkur til, vegna þess
! að tfminn er orðinn svo naumur, nð
til þess mundi þurfa að framlengja
j þingtímann, þvi sjálfsagt þyrfti að setja
! málið I nefnd i efri deild, og er þvi
| þetta, að menn vilja ekki látið máiið
i ganga i gegn um þingið, engin ástæða
til, að greiða atkvæði á móti, að það
i gangi til efri deildar; það getur alls
j ekki af þessari ástæðu verið ísjárvert
fyrir neinn þingmann að greiða nú atkvæði gegn fiumvarpinu, og enn siftur
ísjárvert er það ( þeirra augum, sem
álíta, að frumv. hafi nú tekið þeim
bótum, að það sé æskilegt, að það verði
samþykt til fulls, og meðal þeirra er
eg einn, og það þvi freraur, sem nú
liggja fyrir þrjú frumv. um bankamál,
sem öll ganga í sömu átt, og auðvitað
mun stjónr'n leita áhts bankafróðra
manna um þau öll, og velja það, sem
henni lfzt bezt á, og er engin hætta
á, að það verði landinu til skaða, —
En einmitt þetta, að 3 slfk ft'umvörp
Jiggja fyrir þinginu, bendir ljóslega á,
hve brýn þörf er á, að bæta úr peningaástandi laudsins.
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Eg get ekki leitt hjá mér, þó eg ekki
ætli að ganga svo sem neitt inn á aðalefbi málsins, að benda á, að það er
skritið að heyra skynsama þingmenn
halda því fram, að 3 miljónir mundu
nægja. Það fé, sem liggur fyrir, ef
hin 2 frumvörp verða samþykt, er:
veltufé landsbankans minst l*/» miljón,
veðdeildin nýja
. . . 1200 þúsund
seðlaviðbót...................
250 ----eða sem næst 3 miljónir króna, og enginn hefir þó haldið því fram, að þetta
fé raundi nægja nema stutta stund, og
varla til næsta þings 1901. — Nei, 5
miljónir er hið allra minsta, og er eg
ekkert hræddur um, að þjóðina sundli,
þó hún heyri þá upphæð nefnda, eða
hún verði myrkfælin, þvi svo er fyrir
að þakka, að ekki verða allir hræddir,
þó þeir sjái tölu, sem skrifuð er með
fleiri en 5 tölustöfum.
Eg ætla ekki að fara út í hina löngu
botnaræðu háttv. þingm. Strand. (Guðj.
Gyðl.), en eg verð að segja, að hún
hrygði mig, og sjálfsagt alla vini hins
þáttv. þingm.
Það hefir löngum verið látið klingja,
að frumv. væri vanhugsað, og að menn
hefðu ekkert vit á því. (Jón Jensson-.
Þingra. segja það sjálfir). En þess ber
uð gæta, að til er nokkuð, sem heitir
»Beskedenbed«, þó sumum sé það ó
kunnugt.
En eg verð að taka það fram, hvað
fyrri athugasemdina snertir, að eg man
eigi eftir neinu frumvarpi, sem hefir
tekið eins gagngjörðum breytingum og
þetta, og það bendir þó óneitanlega á
alt annað, en að frumv. hafi eigi verið
ihugað.
Þeir raenn, sem tala mest um, að
aðrir hafi ekkert vit á málinu, halda
lengstar ræðurnar um það sjálfir. —
Mér fanst litið vanta á, að háttv. þm.
Strand. (Guðj. Guðl.) kæmi hér fram
áðan, sem fullkominn prófessor 1 fjár-
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raálafræði. — En það er sannast að
segja, eins og eg nýlega tók fram, að
ekkert ftumv. hefir verið íhugað grandgæfilegar hér i deildinni eða tekið meiri
breytingum til batnaðar, en einmitt
þetta. írumv.
Auk þess lá fyrir nefndinni álit einhvers bankafróðasta manns i Danmörku
um frumv., og hafði hann gjört við það
athugasemdir sinar, sem nefndin tók
flestar til greina, og verður varla sagt,
að hann hafi ekkert vit á því.
En að svo stöddu hefi eg ekki heiraild til að segja, hver maðurinn er.
Eg vil því skora á hina háttv. þingdeild, að taka málið ekki af dagskrá,
en í fullu trausti til háttv. efri deildar
láta málið ganga til hennar.
Þórður Guðmundsson'. Eg hefi áður
látið í ljósi álit mitt á þessu roáii, en
eg víldi minnast á breyt.till. á þingskj.
510, sem fer fram á, að landssióður fái
greiddar frá bankanum 5000 krónur á
hverju ári í 20 ár. Háttv. þm. Vestm.
(Valt. G.) þótti þetta svo smávegis og
þýðingarlitið, Jjó landssjóður yrði að
biða þessi 20 ár.
En mér fiust þessi
tillaga hafa mjög mikla þýðingu. —
Það er ómögulegt fyrir hina háttvirtu
þingdeild að vita, hvernig ástand bankaus verður eftir þessi 20 ár, það gæti
orðið alt öðru visi en menn hugsa sér
það nú, og er þvi heppilegt, að bankinn byrji strax að svara landssjóði
nokkuru.
Þetta verða þó orðnar 100
þúsund krónur eftir 20 ár, og vona eg
því, að hin háttv. deild samþykki tillöguna.
Að því er sjálft málið snertir, þá er
of seint, að fara að tala um það nú.
Við 2. umræðu sýndi eg fram á það,
sem mér sýndist helzt athugavert, og
hvaða stofnanir bankinn mundi helzt
styðja.
Menn hafa talað um, bvort við
þyrftum 3 eða 5 miljónir króna. — Eg
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fyrir mitt leyti held nú, að 3 miljónir
mundu nægja, en hvort það er rétt,
verður reynslan að sýna. Sé það rétt,
að 3 miljónir sé nóg fé, þá væri það
miklu heppilegra, að landið ætti peningastofnunina sjálft, því engum getur
dulist, að óhagvænna er, að féð sé líka
eign útlendra manna, sem auðvitað
yrðu þá að ráða raiklu um stjórn og
meðferð bankans.
En sé það rétt, að
við þurfum 5 miljónir, þá er það gefið,
að svo mikið fé er ekki fyrir hendi í
landinu sjálfu, og ofvaxið þvi að taka
svo mikið lán.
En þess verður og að gæta, að við
hötum meira en þessar 3 miljónir, því
i bankanum er té, sem mundi leggjast
við þessa upphæð.
Eg benti á það við 2. umr., að það
mundi koma i ljós, að skuldir landsmanna mundu aukast, ef þessi banki
kæmist á.
Eg skal þá ekki fara fleiri orðum
um þetta, en að eins geta þess, að eg
álít málið svo þýðingarmikið, að ekki
sé rétt að kasta því frá sér, áður en
háttv. efri deild hefir haft það til meðferðar.
Eg verð því einn í tölu þeirra þingmanna, sem vilja hleypa því til háttv.
efri deildar, svo það geti á þessu þingi
fengið svo ítarlega meðferð, sem kostur er á.
Guðlaugur Guðmundsson: Viðvikjandi
breyt.till. á þingskj. 507, skal eg taka
það fram, að eg er samþykkur fyrra
atriðinu, af þeim ástæðum, sem hæstv.
landsb. og h. þm. Vestm. (V. G.) þegar
hafa tekið fram.
Síðara atriðið, þar
sem tekið er fram, að bankalögin frá
18. sept. 1885 séu úr gildi numin, sýnist mér athugavert fyrir þá menn, sem
eru i þjónustu bankans, með þvi það
sviftir þá menn stöðu þeirra, sem þeir
nú hafa, en tryggir þeim ekkert i staðinn; en hvort hinn nýi banki tekur þá
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i þjónustu sina, er mér ekki kunnugt
um. Breyt.till. á þingskj. 510 hefir
verið send flutningsmönnum bankamálsins og hafa þeir lýst yfir þvi að sér
þætti hún á litlu standa, og að þeir
væru henni þvi ekki mótfallnir. Þaðer
þarfleysa að fara út i ræður manna um
málið hér í deildinni i dag, þær hafa
litið verið til að skýra málið, og gæti
eg því látið þær sem vind um eyrun
þjóta. Að eins verð eg að minnast lit
ið eitt á hina nafnfrægu athlægisræðu,
sem h þm. Rvk. (J. Jens.) hélt um
daginn. Að visu er það leiðinlegt að
þurfa að setja þm. í gapastokkinn, en
þar sem svo litur út, sem sumir honum heimskari menn hafi tekið mark á
ræðu hans, verð eg að minnast á
hana.
Hann brá mér um skoðanaskifti, og
sýndi með þvf, að hann hefir ekki uent
að lesa það, sem skrifað hefir verið um
málið, en það verður að fyrirgefa honum. Hitt er verra, að hann hefir ekki
nent að hlusta á það, sem talað hefir
verið, eða hugsa um það. Eg hafði tekið fram 4 atriði, sem mér þóttu gjöra
frumv., eins og það var í fyrstu, með
öllu óáðgengiiegt. Nú hefir verið bætt
úitöllum þessum ágöllum, og þyrfti því
heimskan mann eða þverhöfða til að
þverskallast og láta ekki sannfærast.
Ef eg þarf á hesti að haida, og bið
annan raann um bann, en hann kemur
með bykkju haita, eineygða og vixlaða,
vil eg auðvitað ekkert með þá bykkju
hafa, en komi hann svo með dugiegan
klárhest, sem ekki hefir neinn at þessum ágöllum, mætti eg vera meiri en
meðal þvörhaus, ef eg tæki ekki við
honum, væri mér þörf á hesti.
En mér finst röksemdaleiðsla h. þm.
vera þessi: Úr þvi eg get ekki notað
höltu, eineygðu og vixluðu bykkjuna,
vil eg ekki heldur góðan hest. Þegar
eg talaði i máli þessu, tók eg skýrt
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fram ástæður mínar, og ættí það ekki
að vera ofvaxið neinum manni með
beilbrigðu viti, að átta sig á þeim, en
auðvitað býst eg ekki við að b. þm.
Strand. fGuðj. G.) geti það.
Eg ætla
auðvitað ekki, að h. þm. tali móti betri
vitund, en það verð eg að segja, að
ræður, sem ekki eru bygðar á meira
viti og sanngirui, en ræða h. þm. Strand.,
eru ekki þess verðar, að tekið sé tillit
til þeirra, og er það leiðinlegt, þegar
snúist er svo við máli, sem hverjum
manni ætti að vera orðið ljóst. (Jón Jentteon: Við höfum ekkert vit á þvi). H.
þm. Rvk. (J. Jens.)getur barnað eitthvað annað en mina ræðu.
Þvi hefir
verið haldið fram, að það væri svo
mikill ábyi gðarhluti, að láta þetta mál
verða að lögum, en er þaö þá ábyrgðarlaust, að hefta framgang þess? Eru
ekki svo mikil vandræði nú i þeim efnum, að eitthvað verður að gjöra? Eg
vil ekki £æra ástæðu fyrir þvi nú, en
eg hefi bent á það áður, að hvað sem
versnar úr þessu, verður það hreinn
og beinn voði. (Jón Jensson: Hver hefir
sagt h. þm. það?). Hinn h. þm. Hvk.
varðar ekkert um það. — Það hefir
verið sagt, að beppilegt væri að stofna
banka, þar sem !/» af fénu væri ifinlent en */» útlent, og að æskilegra
væri, að stofna þjóðbanka, er trygður
væri með innlendum gullforða, er landið ætti eða fengi að láni, og auðvitað
væri það æskilegast, en hitt verður að
teljast næst-bezti vegurinn. Og nú hefir verið sýnt fram á, bæði af hv. þm.
Eyf. (Kl. J.) og öðrum, að ekki er til
neins, að ætla að stofna slfkan banka
af inulendu fé, en að stjórninni mundi
ganga svo greitt að útvega okkur gullfoxða að láni, er engin ástæða til að
ætia. Það kom einu sinni fyrir, eins
og menn rekur minni til, að þingið
veittí fé til strandferðaskips, og benti
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á, hvernig það ætti að vera, og fól
stjórninni að útvega það. Stjórnin auglýsti i 2 ár og fekk ekkert skip —
reyndar mundi hver meðalduglegur
kommissionær i Kaupmannahöfn hafa
getað útvegað það á 2 mánuðum. Nú
væri gaman að vita, hve lengi stjórnin væri að útvega okkur nægilegan
gullforða.
Þegar nú þetta býðst, og búið er að
bæta frumv., eins og gert hefir verið,
sé eg ekki, hvað er á móti því að senda
frumv. h. Ed., eða jafnvel láta það
verða að lögum; þvi þó menn liggi
stjórninni á hálsi fyrir margt, og það
með réttu, þá er ekkert hætt við því,
að hún samþykki þetta, ef hún telur það
hættulegt, og eftirlitið hefir altaf verið
hennar sterkasta hlið, þó minna sé um
tramkvæmdirnar. Þess vegna álit eg
réttast að láta málið ganga óhindrað
til h. Ed.
Jón Jónsaon, þm. A.-Sk : Eg ætla að
leyfa mér að tala fáein orð, af því
nafn mitt stendur á einni breytingartillögu á þingskjali 507, ásamt með
nöfnum 5 annara h. þm., með nafn
h. þm. Vestm. (V. G.) í broddi fylkingar.
Því er nú svo varið með mig, að eg
treysti mér ekki til að dæma um þetta
mál, eða skera úr þvi, hvort það muni
heldur verða til böls eða bóta, hvort
það muni geta orðið til að bjálpa þjóðinni og reisa bana við, eius og h. þm.
V.-Sk, (Guðl. G.) er fulltrúa um, eða
tiJ að fella hana, og ofurselja útlendu
auðvaldi, láta hana leuda i *Gyðingaklóm<, eins og einu sinni var sagt um
landsbankann, og eg ímynda mér, að
það séu margir fleiri uf h, þm., sem sé
ekki fullkomlega færir um að dæma
rétt um það.
Eins og málið liggur nú fyrir, þáálit
eg það sjálfsagt að láta það ekki ganga

1345

Stofnun hlutafélagsbanka.

í gegn á þessu þingi, eg álít það mikinn ábyrgöarhluta fyrir þingið, ef það
skyldi afgreiða það i þetta sinn, án þess
að hafa leitað álits bankatróðra manna
i útlöndum. Eg vil láta hugsa málið
betur.
Það hefir verið tekiö fram af h. 1.
þm. Eyf (Kl. J.), að málið væri svo
seint á ferðinni og svo áliöiö þingtímans, að óhugsandi væri að það yrði afgreitt sem lög frá alþ., þó það yrði
saraþykt hér í deildinni og látið ganga
til Ed. En eg vil ekki reiða mig á
það, eg vil ekki kasta áhyggju minni
upp á Ed., og ekki vil eg heldur kasta
áhyggju rainni upp á stjórnina. Eg álit það svo mikinn ábyrgðarhluta fyrir
deildina að samþykkja þetta frumv., að
eg vil ekki gefa mitt atkvæði til þess
að svo verði, og ætla eg því að greiða
atkv. móti því, og sömuleiðis á móti
breyt.till. þeim, sem eg er viðriðinn.
þótt eg telji þær til bóta, af þvi að
raálið raundi síður þvkja aðgengilegt í
Ed., ef þær væri feldar.
Framgögumaður (Þórður Thoroddsen}:
Eg vil taka undir með h. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.), að mótbárur þær, sem nú hafa
komið fram gegn frumv., hafa komið
raikils til of seint; þær hefðu heldur
átt að koma fram við 1. umr. málsins,
því þá hefði verið hægra fyrir nefndina, að taka þær til greina. Meðþessu
er reyndar ekki sagt, að þær bendingar, sem fram hafa komið, hafi veriö
þess verðar, að þær væru teknar til
greina.
Það hefir komið fram sú skoðun hjá
sumum h. þm., að ekhi sé rétt að ræða
málið í þinginu, af þvi þm. séu ekki
bankafróðir. Þeim þykir það ekki sæmandi fyrir þingið að tala um þetta mál,
af því að það sé ekki bankafrótt. En
þó að þessu máli sé nú slept, þá mun
þó einhvern tima koma sú tið, að menn
Alþtið. B.1899.
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vilja koma upp hlutafélagsbanka á
Islandi, eða þá breyta landsbankanum
í öðruvísi banka, og kemur það þá til
þingsins kasta.
Og hvaða tryggingu
hafa menn fyrir þvi, að eftirfarandi þing
verði b inkafróðari en þetta? Úr því
nú óhjákvæmilegt er að bankamál verði
fyr eða síðar til meðferðar á þinginu,
og engin trygging nokkurn tima fyrir
bankafróðleik, eða meiri ’en nú, þá verð
eg að meta þessa mótbáru einkis.
Eg get ekki verið á þvi, aðvérmegum ekki samþykkja þetta irumv., af
þvi vér megum ekki láta það koma
fyrir Ed. Eg verð líka að mótmæla
því, að það sé svo úr garði gert, að ósómi sé fyrir deildina að láta það fara
frá sér, eins og h. þm. Strand. (Guðj.
G.) hélt fram. Og þó svo væri, þá hefi
eg þá trú á Ed., að hún láti ekki frá
sér fara neitt það, sem sé ósómi fyrir
þingið. Tíminu er auk þess orðinn svo
nauinur, að engin likindi eru til, að
málið geti orðið afgreitt frá þinginu að
þessu sinni.
H. þm. Húnv. (B. S.) og h. þm. Strand.
(Guðj. G.) fundu það að frv., að fé það, sem
ætti að stofna bankann með, væri útlent. Eg skal játa það, að bæði eg og
nefndin var þeirrar skoðunar, að bezt
hefði verið, að vér hefðum getað stofnað bankann með innlendu fé eingöngu,
og þetta held eg að nægilega ljóst sé
tekið fram í nefndarálitinu, og allar þær
breyt.till., sem nefndin hefir gert við
frumv., miða að þvi að gera þessa
bankastofnun að innlendri stofnun. En
hins vegar var nefndin þeirrar skoðunar, að engin tök væru á því, að
stofna slikan banka að öllu leyti með
innlendu fé.
H. þm. ísf. (Sk. Th.) hélt þvi fram,
að svo framarlega sem vér getum iagt
2 miljónir króna i þetta bankafyrirtæki, þá gætum vér líka alt eins vel
85 (26. okt.).
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stofnað banka sjálfir með þessum 2
miljónum. Jú, það er satt, ef þær 2
miljónir væru til. En eg efast um, að
hægt sé að útvega þetta fé handa landssjóði á þann hátt er nefndin hafði hugsað sér að litvega það, et íslandsbanki
væri stofnaður, ef við ætluðum okxur
að stofna banka eingöngu með því.
Eins og eg hafði áður tekið fram,
hefir nefndin hugsað sér að útvega
þetta fé, með þvf að leggja 2O°/o af
jarðeignum slnum i bankann fyrir ’/*
miljón, en fá i bili lánuð hlutabréf hjá
bankanum fyrir l1/* miljón. Öll hlutabréfin fyrir þessum samtals 2 railjónum ætlaðist nefndin til að veðsett væru
í t. d. Englandsbanka, og á þann hátt
fengjum við l1/* miljón i peningum, en
svo yrði bankinn að selja bankaskuidabréf fyrir ’/< milj., svarandi til jarðeignanna. Nú efast eg um, að hægt væri
að fá l1/* milj. króna lán út á þessi
hlutabréf í Englandi handa banka, sem
eingöngu væri stofnaður með innlendu
fjármagni og því mjög litlu, og eg efast um, að bankaskuldabréf svona lftils
banka gengju vel í útlöndum. Alt öðru
máli er að gegna um blutabréf og
bankaskuldabréf banka, sem settur
væri á stofn með öðru eins fjármagni
og samböndum og Islandbanki. Þetta
voru ástæður nefndarinnar fyrir því,
að hún áleit engin tök á þvi að stofna
al-iunlendan banka.
Nefndin hefir lagt það til, að þegar
40 ár væru liðin frá stofnun bankans.
þá befði landssjóður íslands rétt til að
innleysa öll hlutabréf bankans eftir
gangverði þeirra, eftir þvi sem honum
þykir henta. Nefndin hefir með þessu
ákvæði farið svo langt sem hún gat, til
þess að gera bankann að innlendri
stofnun. Er nú nokkuð betra að byrja
með lítið og fara á höfuðið með það,
eða byrja með mikið með hjálp annara,
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eins og hér er, þar sem það getur komið að góðu gagni?
Allir förum vér samt sem áður sömu
leiðina í þessu máli; munurinn er að
eins sá, að andmælendurnir vilja gera
bankann strax að innlendri stofnun; en
vér treystum okkur ekki til að koma
al-innlendum banka á fót fyr en eftir
40 ár.
H. þm. Húnv. (B. S.) talaði um einhvern hrærigraut af útlendu og innlendu, en mér finst þetta ekki meiri
hrærigrautur heldur en sjálf ræða hv.
þm. Hann taldi það vlst, að hægt væri
að stofna innlendan banka. En þegar
hann fór að tala um, að landssjóður
fengi lán til að setja banka á stofn,
þá taldi hann öll tormerki á því. I
öðru orðinu taldi hann það rétt, að
hlutafélagsbankinn gæti orðið að miklu
gagni, en í hinu orðinu sagði hann, að
hann yrði ekki til gagns fyrir verzlunina, því stórkaupmennirnir þyrftu ekki
að nota bankann, og sraærri kaupmennirnir ga>tu það ekki.
H. þm. Strand. (Guðj. G.) þótti bankinn eiga að hafa of mikið fé yfir að
ráða, þar sem ætti að stofna hann með
ö miljónum króna. Svo benti hann á
14. gr. í reglugjörð bankans, og sagði,
að af henni væri auðséð, að bankinn
ætlaði ekki að styrkja landbúnaðinn, og
óvist hvort bankinn vildi lána út á
fasteign.
Eg get nú ekki séð, hvað getur verið móti þvi, að bankinn hafi mikið
starfsfé, og eg held að það hljóti að
liggja i augum uppi, að því meira fjármagn sem hann hefir yfir að ráða, því
meiri likindi séu til, að hann gjöri gagn,
og það því meira sem féð er meira.
Maður getur ekki gert sér I hugarlund,
hve miklu banki með miklu fjármagni
getur komið til leiðar. Duglegur bankastjóri, 8em hefir allan bug á því að

f
!
I

1349

Stofnan hlntafélagsbanka.

láta bankann græða, gjörir alt sera hann
getur til þess ad koma peningunum út,
og þar á meðal i ýms þarfleg fyrirtæki,
sem, um leið og bankinn græðir á þeim,
koma landinu að miklu gagni.
Mér finst að þm. het'ði fremur átt að
benda á bankalögin sjálf, heldur en 14.
gr. reglugjörðarinnar, með tilliti til lána
út á fasteignir. Lögin eru þar bindandi en reglugjörðin ekki, og í frumv.
stendur, að bankinn láni út á fasteignir alt að 1 miljón króna. Eg sé því
ekki, hvaða ástæðu þm. hefir til að
segja, að bankinn muni ekki lána út á
fasteignir.
H. þm. hélt að kaupfélögin hefðu ekkert gagn af bankanum, en eg er alt
annarar skoðunar í þvi efni. Er það
ekki hugsanlegt, að kaupfélög, sem
hafa fisk, eða sauði eða hross, geti fengið lán hjá bankanum? Ekki get eg
annað séð. Það er einmitt líklegt, að
bankinn vildi lána kaupfélögunum útá
fiskinn, sauðina eða hrossin, sem þau
hafa yfir að ráða, þangað til peningar
fást fyrir það í útlöndum. Það er misskilningur, að bankinn mundi ekki
hjálpa verksmiðjum á fót, og það er
lika misskilningur, að bankinn eigi einungis að vera til þess að lána peninga.
Þegar bankinn heldur, að eitthvert fyrirtæki sé gagnlegt eða gróðavænlegt,
þá styrkir bankinn; hann styrkir á þann
hátt, að hann gengst fyrir ýmsum stofnunum, kernur á fót hlutafélögum og fær
menn til þess að kaupa hlutabréf og
selja hlutabréf i þessu og þessu fyrirtæki, gjörist sjálfur hluthafi, og gjörir
þannig gagn um leið og hann sjálfur
græðir.
Eg skal svo ekki fara lengra út í
þetta. Eg vona, að menn skilji, að
nefndin hefir gjört alt, sem hún hefir
; getað, til þess að gjöra stofnunina sem
innlendasta, til þess að trygging væri
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sem mest fyrir þvf, að hún kæmilandinu að notum. Og þó að hún áliti, að
þetta frumv. gæti ekki komizt i gegn
um þingið í þetta sinn, þá er hún þeirr
ar skoðunar, að þetta mál sé þess vert,
að það sé rætt rækilega. Ef til vill getur það orðið til þess, að undirbúa málið betur undir næsta þing; þá hefir
bæði málið gott af þvi, svo og þingm.
sjálfir, með því að málið verður þeim
ljósara og þetta kemur þeim til að
hugsa um það. Eg tala þetta vitanlega
ekki til þeirra, sem enga von hafa um
að komast á næsta þing.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) þóttiathugaverð tillagan um niðurlagningu landsbankans, þar sem ekki væri talað um
hvað yröi af starfsmönnunura. En eg
vil geta þess, að bankamennirnir útlendu hafa lýst því yfir, að það væri
sjálfsagt, að starfsmenn við hinn núverandi landsbanka gengju yfir til hins
nýja banka, og það er víst, að stjórnin
mundi ekki samþykkja þetta frv., ef
það skilyrði væri ekki sett.
Jón Jensson: Eg talaði nokkur orð
við 1. umr. þessa máls, til að gjöra
grein fyrir atkvæði minu í þvi. Eg
sagðist þá búast við, að mál þetta næði
ekki fram að ganga á þessu þingi, og
áleit það vera hið eina rétta, að eyða
sem minstum tíma í málið, heldur bíða
með það, og vænta þess, að stjórnin
undirbúi málið með aðstoð bankafróðra
manna. Þetta var nú aðalinntak ræðu
minnar við 1. umr. Eg ætlaði ekki að
segja annað; eg ætlaði ekki að gjöra
annað en gjöra grein fyrir atkv. mínu
og ráða deildinni heilt. En nú hefir
mér orðið það á, að eg hefi við þetta
tækifæri höggvið of nærri nokkurum
mönnum, og sessunautur minn stóð áðan upp öskuvöndur yfir þvi, að eg
hafði hitt — eg bið menn fyrirgefa þó
eg segi það — ofan i hausinn á hon85*
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um (Hlátur.). Eg æltaði ekki að áreita
hann það allra minsta, en það hefir nú
orðið svo, þó eg ætlaði mér það ekki.
Hann sagði að ræða mln hefði verið
aðhláturs verð, og getur verið að hún
hafi verið það, en það heflr þá verið
manninum að þakka, sem eg talaði um.
Eg get nú, eftir á, þegar eg hugsa um
það, vel skilið að hann sé reiður, og
eg get vel hugsað, að hann hafi þózt
þurfa að ausa yfir mig skömmum fyrir
þau orð, sem eg talaði; en þetta fyrirgef eg honum alveg. Það er nú einhvern veginn hans náttúra, að þurfa að
hella úr sér yfir einhvern. En eg vil
taka það fram, að eg met manninn
mikils, og að það var alls ekki meining
mín að áreita hann; en mér gremst
það og gramdist, að háttv. sessunautur
minn, með sina dýrmætu krafta og góðu
gáfur, er að glima viö mál, sem veldur því, að hann leiðist til að skifta um
skoðun á hálfsmánaðarfresti.
Hann
segir að það hafi verið breyttar ástæður, sem hafi komið sér til að skifta
skoðun á málinu, en eg fæ e;gi betur
séð, en að öll atvik standi alveg óhögguð og óbreytt, svo að þær ástæður, sem voru á raóti þvi i fyrstu, eru
alveg eins á móti því enn. (Guðlaugur Guðmundsson: Það er ekki rétt.)
Það hefir veriö sagt, að það sé gott að
málið undirbyggist, en þekkinguna
vantar til þess hér á þinginu, og hún
er þaö skilyrði, sem fyrst þarf að koma
til greina, til þess að málið verði undirbúiö hér. H. þm. ísf. (Sk. Th.) benti
á, að það hefði verið réttara, að stofnsetja reglulegan landsbanka, stjórnarbanka. Það getur vel verið, að það sé
rétt hjá h. þm. En ætli það atriði hafi
verið »rækilega íhugað« at nefndinni
og öðrum bankafróðum þm.? Nei, það
hefir ekki verið minzt á það fyr. Það
hefir veriö talað ákaflega mikið um
þessa brýnu nauðsyn, að við fengjum
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þennan stóra banka. Eg skal ekkert
segja um það; það er mikið liklegt að
það geti verið gott og nytsamt fyrir
þetta land; en maður á exki að hrapa
að öllu í einu. Arið 1897 var það h.
þm. V.-Sk., sem kom með till. til
þingsál. um að skora á stjórnina, að
stofna
veðdeild í landsbankanum.
Menn voru framúrskarandi hrifnir yfir
þessu, og þótti þetta vera allra meina
bót. En þegar þetta veðdeildarfrumv.
kemur, þá þykir mönnum ekkert varið i það, af þvf þá opnast skýin og
sýna þetta stóra bankamál. (Guðlaug
ur Guðmundsson:
Veðdeildin stendur
eins eftir og áður). Meðan veðdeildin
var að eins óljós hugmynd, voru menn,
sem sagt, hrifnir af henni, en undir
eins og þeir sjá haua með skýrum línum, finst mönnum lítið til koma, en
snúa sér að þessu stóra bankamáli, sem
þeim er meira og minna ofvaxið að
skilja, eins og til þess að sýna skarpleik sinn með þvi. Landsbankaveðdeildin er gjörð til þess að hjálpa landbúnaðinum, og eftir því sem eg lít á
það mál, er það tjarska mikilsvert.
Veðdeildin á að efla landbúnaðinn, og
gjörir það með því að útvega bændum
lengri lán en þeir nú geta fengið, og
hún miðar til að útvega landsmönnum
útlent fé til láns með vaxtabréfum, sem
meiningin er að selja I útlöndum, og
full ástæða er til að ætla að gangi þar
út.
(Þórður Ihoroddsen: Hver er
tryggingin?). Það lýtur ekki út fyrir
að háttv. framsm. bankamálsins hafi
haft mikinn tfma til að kynna sér veð
deildarmálið. Það eina góða, sem eg
álft að sé komið fram á þessu þingi,
hvað snertir þetta stóra bankamál, það
er það, að við höfum eiginlega mikiö
lánstraust í útlöndum. Ef það hefir
sýnt nokkuð, þá hefir það sýnt það.
Eorgöngumenn þessa bankamáls eru
svo ákafir að koma þessu máli fram,
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að það er oss full sönnun fyrir því, að
vér höfura rikulegt lánstraust; og ef
við höfum ekki vitað það áður, þá vitum við það nú.
Hvað veðdeildina
snertir, er eg sannfærður um, að hún
gjörir gott gagn þessu landi, og eg efast um, ef hún gefst eins vel og vænta
má, að þá sýni sig svo mikil þörf á
nýrri bankastotnun i bráðina; eg efast
ura það, en fullyrði ekki.
Þá hefir
verið sagt, að bankinn ætti að hjálpa
svo verzluninni á Islandi, gjöra hana
innlendari. Það er nú búið að sýna
fram á það; að smákaupmennirnir hafa
litla ástæðu til að fagna yfir þessum
stóra banka. Þeir verða að taka sin
lán hjá kommissjonærum utanlands,
sem lána þeim vörur en ekki peninga,
og munu gjöra það áfram. Þeir fara
ekki til bankanna. Að öðru leyti er
verziun Islands nú mestöll f höndum
auðugra kaupmanna, eða það er farið
að tfðkast, að útiend og stórauðug
»aktíu«-félög myndist til að reka verzlun hér á landi. Þessir menn hafa nóg
peningaráð, og við þurfum ekki að
stofna banka til að útvega þeim peninga. Kannske við eigum þá að stofna
banka handa hvalveiðamönnum o£
botnverpingum? Nei, við þurfum ekki
að vera að hugsa um »aktiu«-félög og
stórauðuga kaupmenn; þeir þurfa ekki
að biðja okkur um að útvega sér lán.
Eg ætla nú ekki að orðlengja meir
um þetta. Eg lit efablandinn á þetta
alt saman, að það sé nokkurt vit f því,
og þeim úrræðum, sem hér eru tekin,
og sem formælendur þessa máls þykjast svo mikið af; þeir eru upp með sér
af að hafa bætt þetta frumv. En hver
er kominn til að segja, að þeir hafi
bætt frumv.? Hvernig fór með banka
raálið hérna um árið. Menn börðust i
flokkum á þinginu, og töluðu hvor öðrum hærra um banka og bankafyrirkomulag, og þóttust allir hafa vit á
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þvi. En hvernig fór þegar frumv. kom
til stjórnarinnar? Það sést ekki að
bún hafi tekið eina kommu úr öllum
»undirbúningi« þingsins; hún býr til
nýtt frumv. með hjálp bankafróðra
manna, og þingið hafði vit á því að
taka það fyrir gott og gilt. Það var
talað um, að það lægi svo ósköp mikið á þessu máli, og það yrði þvf að
samþykkja þetta frumv. nú þegar. Eg
held þó að það sé dálftið athugavert
við þessa hugsun. Eg ætla að benda
á það, að það eru ákvæði f frv., sem
gjöra það ómögulegt, að það geti komist í verk, fyr en þingið hefir komið
saman aftur. Það stendur i frv. að
landssjóður skuli gjörast hluthafi að 2
miljónum kr.
Er það meiningiri að
stjórnin, ef hún skyldi samþykkja frv.,
taki þessar 2 miljónir kr., og kaupi
hlutabréf fyrir þær. Hefir hún vald til
þess? Henni er ekki veitt það í frv.
Og úr þvf svo er, að málið getur ekki
klárast fvr en þingið hefir komið saman aftur, þá finst mér þvi síður vera ástæða til þess, að vera að sýna þennan barnaskap, að vera að búa til frv.
og dómolla um það. Hið eina rétta er
fela stjóruinni málið til undirbúnings
H. þm. Strand. (Guðj. G.) talaði
margt mjög skvnlega um málið. Mér
líkaði að eins ekki það hjá honum, að
hann ekki vildi fella frumv. Honum
hefir liklega fundist það synd. Eg veit
ekki hvað maður á annað að gjöra við
mál, sem maður ekkl vill að gangi
fram.
íramsögumaður {Þórður Zhoroddsen):
Það voru að eins fáeinar athugasemdir,
sem eg vildi gjöra við ræðu þess h.
þm. (J. Jenss.) sera síðast talaði. Annaðhvort hefir hinn h. þm. ekki lesið
veðdeildarfrumv. eða ekki skilið það.
Veðdeildin tryggir sfn bréf með 200
þús. kr. úr landssjóði, og þess utan
með fa8teignum, sem verðbréfln eru
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lánuð út á. Hér er um alt annars
konar tryggingu að ræða, en um þá
tryggingu, sem verða mundi fyrir láni,
til banda landssjóði, til að stofna banka,
og þýðir þvi ekki að vitna i það. (Jón
Jensson: Ignorantia crassa.). Já, eg
verð að kalla það »ignorantia crassa«
að hinn h. þm. þekkir ekki einu sinni
það, sem kallaðir eru víxlar, og þá
þýðingu, er þeir haía f viðskiftalifi
manna, og sýnir það bezt, hversu vel
hann er inni i málinu. (Jón Jensson:
Slæmur framsögumaður þetta). £g get
ekki að þvi gjört, þó þm. finni sig
snortinn af orðum mínum.
ATKVGR.: 1. breyt.till. á þgskj. 510
við 14. gr. samþ. raeð 13 : 4 atkv.
Breyt till. við 20. gr. 2. málsgr. 498
saraþ. með 15 atkv.
Fyrri breyt.till. á þingskj. 507 við
fyrri málsgr. 20. gr. feld með 11 : 7
atkv.
Önnur breyt.till. á þgskj. 507 við siðustu málsgr. 20. gr. feld með 13 : 6
atkv.
Frumv. samþ. með 13 : 3 atkv. og
yerður afgreitt til forseta Ed.

Þingsályktunartillaga
um stofnun hlutafélagsbanka.
TILLAGA til þingsályktunar um stofnun hlutafélagsbanka (566); ein umr.,
26. ágúst.
Flutningsmaður ( Valtýr Guðmundsson):
Þessi tillaga, sem hér liggur fyrir, er
þannig tilkomin, að alveg sámhljóða
tillaga kom fram í háttvirtri efri deild,
þegar það sýndi sig, að eigi var unt
að leiða bankamálið til lykta á þessu
þingi.
Það mætti að visu sýnast óþarfi fyrir
þessa deild, að senda frá sér tillögu
slika sem þessa, þar sem frumv. um
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stofnun hlutafélagsbanka hefir verið
samþykt af deildinni.
En þess ber að gæta, að nokkurir
þeirra háttv. þingm., sem samþyktu
frumv. hér f deild, gjörðu það með þeim
fyrirvara og 1 þeirri von, að raálið yrði
ekki afgreitt að þessu sinni sem lög
frá þinginu; en þeir álitu þó rétt, að
háttv. efri deild fengi kost á að ræða
það og segja álit sitt um það, þótt þeir
óskuðu þess, að stjórninni væri falið á
hendur að fjalla ura það, og láta uppi
skoðun sína á þvi, áður en það yrði til
lykta leitt.
Af því að afstaða málsins er þessi,
þá þótti oss það eðlilegt, að tillagan
kæmi frá báðum deildum þingsins, og
fyrir því höfum vér, nokkurir þingm.
hér i deild, komið oss saman um, að
flytja hér samhljóða tillögu þeirri, sem
háttv. efri deild hefir tekið tíl meðferðar og nú samþykt.
Háttv. þingnr. A.-Sk. (J. J.) leggur
til, að feld séu burtu orðin »svo fljótt,
sem kostur er á«.
Þessi orð standa i
tillögu háttv efri deildar, og var það
sérstaklega borið undir atkvæði þar,
hvort fella skyldi þau í burtu, en tillagan um það var feld.
Mér finst ekkert sérlegt mæla með
því, að fella orð þessi burtu; þvert á
móti, það er eðlilegast, að tillögurnar
séu samhljóða frá baðum deildum, þá
hafa þær meiri kratt.
Það er hálf-leiðinlegt, eins og ekki
svo sjaldan befir viljað brenna við, að
tillögur um sama efni komi i mismunandi formi frá deildunum.
Eg vil þvi mæla með þvi, að tillagan
sé samþykt hér óbreytt, eins og hún
var samþykt f háttv. efri deild.
Jon Jónsson, þm. A.-Sk.: Það sem
gekk mér til að koma með breyt.till.,
var, að mér virtist svo, að ef tillagan
yrði samþykt óbreytt, eins og í háttv.
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efri deild, þá mætti skilja hana svo,
sem þingið væri að skora á stjórnina,
að halda aukaþing eða gefa henni undir fótinn með það, en eg vildi ekki að
deildin gjörði það, heldur léti stjórnina
ráða, hvort hún vildi flýta málinu. —
Eg gjöri þetta þó ekki að kappsmáli,
því þó tiliagan sé samþykt óbreytt,
þarf stjórnin ekki að skilja hana svo,
sem að þingið vilji endilega aukaþing
fyrir það.
Flutningsmaður (Valtýr Guðmundsson}:
Gagnvart þvi, sem háttv. þm. A.Sk.
(J. J.) tók fram, skal eg geta þess, að
það kom fram ágreiningur hjá nefndinni í háttv. efri deild, hvort það ætti
að kopia fram í tillögúnni beinlínis, að
þingið óskaði eftir aukaþingi, en niðurstaðan varð þó sú, að gjöra það ekki;
en þegar tiliagan væri orðuð eins og
hér er, að stjórnin leggi frumv. fyrir
þingið svo fljótt sem kostur er á, þá
sé það alveg undir stjórninni komið,
hve nær hún vill kalla sarnan þingið,
þar sem ekkert er sagt um það i áskoruninni.
En vilji stjórnin flýta fyrir máiinu,
þá kallar hún saman aukaþing, ef hún
álitur að þess þurfi, en það þarf
ekki að skoða það svo, sem það liggi
í tiliögunni áskorun um slikt, enda er
hún ekki orðuð á þann hátt.
ATKVGR.: Tillagan aftur að oröunum: >svo fljótt, sem kostur er á«, samþykt með 21 samhlj. atkv.
Niðurlag tillögunnar: »svo fljótt, sem
kostur er á«, felt með 11 atkv. gegn 11,
að viðhöfóu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Klemens Jónsson, Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Björn Sigfússon,
Eiríkur Gíslason,
Jens Pálsson,
J. J., 2. þin. Eyf., Guðj. Guðlaugsson;
Jón Þórarinsson, Halldór Danieisson,
Sigurður Gunnarss Jón Jensson,
Skúli Thoroddsen, J. J., þm. A.-Sk.,
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já:
nei:
Valtýr Guðmundss., Ólafur Briem,
Þórður Guðraundss., Pétur Jónsson,
Þórður Thoroddsen, Sighv. Árnason,
Þorl. Guðmundsson. Tryggvi Gunnarss.

Breyting
á tilskipun um fjárkláða.
FRUMVARP til laga um viðauka við
og breyting á tilskipun 5. jan. 1866
um fjárkláða og önnur næm (járveikindi á Islandi og tilskipun 4. marz
1871 um viðauka við tilskipun þessa
(140); 1. umr., 22. júli.
Þorlákur Guðmundsson: Jafnvel þótt
frumv. þetta hafl gengið i gegn um
efri deild, þá get eg ætlað, að sú háttv.
þingdeild hafi ekki athugað það svo
vel, að þar sé engin þörf við að bæta,
því það er þýðingarmikið fyrir landið,
að útrýmt verði fjárkláðanura, og er
þvi að minni hyggju réttast að setja
nefnd, til að ihuga þetta frumv.
Var síðan stungið upp á 3 manna
nefnd og hún samþykt.
Kosningu hlutu:
Þorlákur Guðmundsson með 11 atkv.
Klemens Jónsson
— 8 —
Og við endurkosningu:
Ólafur Briem
með 13 atkv.
Var síðan fyrstu umræðu raálsins
frestað.
F r a m h a 1 d 1. u ra r.
251); 5. ágúst.

(C. 140, 151,

Framsögumaður (Þorlákur Quðmundsson): Þar sem málið er hér til framh.
1. umr., sé eg ekki ástæðu til að fara
raörgum orðum um frumv., en geymi
það til 2. umr.
Eg vil þvi að eins biðja deildina um
að lofa þvi að ganga til 2. umr.
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Málinu visað til 2. umræðu með 16
samhlj. atkv.
Önnurumr. (C. 140, 151, 251);
9. ágúst.
Framsögumaður (Þorlákur Guðmundsson): Nefndin hefir stuttlega gjört grein
fyrir skoðun sinni á þessu frumv., og
látið í ljósi, að hún teldi það geta oyðið
til nokkurra bóta, enda þótt hún ekki
geti álitið það uærri fullnægjandi, eftir
því ástandi, sem nú er hér á landi.
Samt sem áður hefir hún ekki séð sér
fært, að breyta því mikið, því þá var
hætt við, að það gæti ekki orðið samþykt, og áleit því betra, aö hafa þetta
en ekki neitt.
Hér er komin fram breyt.till. frá h.
2. þm. ísf. (Sk. Th.), en sem nefndin
getur ekki fallist á.
Nefndin verður að ál'ta, að samkv.
núgildandi lögum hafi amtsráðin ekkert með kláðamál að gjöra.
Hins vegar hefir það gengið svo, að
siðan amtsráðin urðu svo fjölmenn, sem
nú eru þau, þá hafa þau látið meir
og meir til sin taka um þetta mál, en
hafa að öðru leyti ekkert meö þetta
mál að gjöra nema sem heimuglegir
ráðanautar amtmanna.
Kæmist aftur á móti breytingartill.
að, þá væru amtsráðin korain löglega
inn í roálið, og búin að fá lögregluvald.
Nefndin álítur, að það mundi fremur
draga úr aðgjörðum amtmanna, ef að
arotsráðin hefðu með málið að gjöra.
Mundi að líkindum ganga svo til, að
amtsráðið á fundi sínum tæki einhverjar ákvarðanir, eftir fyrirliggjandi skýrslum, en ástandið getur breyzt á skemri
tima en heilu ári.
Viðvikjandi fyrstu grein frumv., að
amtmönnum sé gefin heimild til að
fyrirskipa baðanir o. s. frv., þá mætti
kannske virðast svo, sem aö hér væri
gefið nokkuð rúmt vald, en amtmenn
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mundu naumast beita þessu valdi nema
nauðsyn bæri til.
Og hvað böðun snertir, þá er hún
ekki kostnaður, heldur miklu fremur
hagur, þvi bæði veldur hún betri þrifum, og verður þannig talsverður fóðursparnaður og ullin drýgist.
Ef litið er á ástandíð eins og það nú
er, og tekið er tillit til skýrslna aratmanna, þá held eg sjáist, að varla er
ástæða til að draga úr því valdi, sem
þeir hafa.
Til dæmis má sjá af skýrslu amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu,
að þegar amtsráöiö kom saman seinast
i júnímánuði þessa árs, þá hafði hann
ekki fengið skýrslu frá einum sýslumanni um baðanir og þess háttar úr 2
hreppum sýslunnar, og var þó sýsluraaður búsettur i öðrum hreppnum, og
skipanir þó endurteknar; og af skýrslu
amtmannsins yfir Norður- og Austuramtinu sézt, hversu rangar skoðanir
manna geta verið um kláöa, þvi það
kom fyrir á manntalsþingi í amtinu,
að menn létu í ljósi það álit sitt, að
baðanir séu til skemda og auki kláða.
Það er næsta ótrúlegt, að slíkt geti átt
sér stað nú á tlmum, og að slíkar skoðanir skuli koma fram sem þær, að
sauðalúsin eti kláðamaurinn, jafn-fjærri
öllum sanni og það er.
Frá fyrri timum get eg skýrt frá þvi,
að sauðalús og feililús flúði úr kláðabettunum.
Eftir leiðarvísidýralæknisins að dæma,
virðast mér sótthreinsanir nokkuð dýrar og vandasamar, og ekki á allra
manna færi.
Hvað viðvíkur 2. gr. frumv., þá álitur nefndin hana kannske mest verða,
þar sera það blyti að verða til mikils
góðs, að skilja í sundur þær kindur,
sem kláða kynni að verða vart í, og
hinar heilbrigðu, og er ekki ólíklegt,
að hlutaðeigendur kysu oftast heldur
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að skera, en að kosta miklu upp á fcilraunir til lækninga.
Nefndin hefir að eins gjört þá breyt.till., að færa timatakmarkið til jóla i
stað jólaföstu, þvi um jól er vanalega
farið að hýsa fé, og þá liggur ekki
annað fyrir, en skera þær kindur, sem
sjúkar éru orðnar; það er líka aðhald
fyrir bændur, að láta slfkar kindur
ekki vera á flækingi, svo aðrir geti séð
þæh
Eg iegg mikla áherz’.u á þetta atriði.
Um hinar aðrar greinar frumv. skal
eg ekki vera margorður, því eg álít
þær ekki eins þýðingarmiklar.
Það er að vísu mikið gott, að skipa
fjáreigendum að hafa eftirlit með fé
sínu, en þá þvrfti lika að hafa eftirlit
með því, aö þeir gjörðu það.
Eg veit að tilgangur frumv. er góður, og um 4. gr. álitur nefndin, að hún
sé til nokkurra bóta.
Skúli Ihoroddsen:
Eg hafði vænst
þess, að breyt.till. mín mundi fá betri
viðtökur hjá nefndinni, en raun virðist
vera á. Aðal-breyting sú, er frumv.
fer fram á, borið saman við núgildandi
lög, er það, að leggja afar-mikið vald
í hendUr amtmanná, þar sem þeir eiga
að fá vald til þess að fyrirskipa baðanir, sótthreinsanir o. s. frv. eftir eigin
geðþótta, og án þess nokkur geti móti
mælt, ekki að eins á þeim bæjum, þar
sem kláðans hefir vart orðið, heldur
og á stærri svæðum, ef að þeim þykir
þess þörf.
Þetta álít eg mjög ísjárvert, og álft,
að jafn-víðtækt vald sé betur komið í
höndum amtsráðanna; i þeim sitja menn,
sem eru gagn-kunnugir heilbrigðisástandi
fjárins, hver i sinu sýsluféiagi, þar sera
hætt gæti verið við, að amtmaður færi
meira eftir sögusögnum og lauslegum
fregnum, og léti fyrirskipanir sínar þá
Alþ.tið. B 1899.
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máske ná yfir lengrá svæði, en þðrf
væri á.
Hins vegar get eg ekki séð, að útrýming fjárkláðans yrði örðugri, þó að
mín breyt.till. yrði samþykt, því amtsráðin gætu að sjálfsögðu heimilað amtmanni, að gjöra allar nauðsynlegar
ráðstafanir funda á milli, fyrir amtsráðsins hönd, og yrði amtmaður þá á
næsta amtsráðsfundi, að gefa amtsráðinu glögga skýrslu um gjörðir sínar, i
stað þess, er hann eftir frumv. þarf
ekkert tillit til vilja amtsráðsins að taka,
og þart þvf engan reikningsskap að
standa.
Mér finst yfir höfuð sem það ætti að
vera stefna þingsins, að færa valdið
heldur í hendur amtsráða, því það getur verið varhugavert, að leggja svona
ótakmarkað vald i hendur amtmanna.
Eg er fullviss um það, að verði þetta
frumv. samþykt, þá verður það ekki
vinsælt.
Eg hefi átt sæti í amtsráði um lengrí
tima, og veit að amtsráð vilja eiga atkvæði um þetta mál. Og þó að nefndin hafi góða trú á þeim amtmönnum,
sem nú eru, þá geta komið þeir amtraenn, sem beita þessu valdi um skör
fram.
Við munum eftir amtmanni á Norðurlandi, sem eiumitt í kláðamálinu fór
raeira eftir sinu eigin höfði en áiiti almennings; og svo geta fleiri komið.
Eg vona að háttv. deild samþykki
þessa breytingartill. mina, þvf eg get
með engu móti séð, að hún yrði til
skaða, heldur þvert á móti gæti oröið
til þess, að sporna á móti því, að teknar yrðu um of fljótfærnislegar ákvarðanir, sem baka myndu fjáreigendum
mjög mikinn kostnað.
Framsögumaður (Þorlákur Guðmundsson}: Það er eðlilegt, að háttv. 2. þm.
ísf. (Sk. Th.) haldi fast við breyktill.
86 (27. okt.).
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sína, en þó hefi eg ekki getað sannfærst af ræðu hans um, að hún sé til
bóta. Vér vitum, að amtsráðið heldur
ekki nema einn amtsráðsfund á ári, og
að heilbrigðisástand íjárins getur tekið
miklum breytingum allan þann tima,
sem milli funda líður. Það er því annað en gaman fyrir amtsráðið, að gjöra
þær ráðstafanir á ársfundi sinum, sem
jafnan mundu reynast heppilegar alt
árið, og af annari hálfu er hætt við,
að rnargur amtmaður mundi kynoka
sér við, að gjöra nýjar ráðstafanir,
jafnvel þótt hann sæi að þær væru
nauðsynlegar, heldur binda sig fast við
ályktanir amtsráðsins, það mundi þykja
ábyrgðar-minst.
Háttv. þm. ísf. (Sk. Th.) talaði um,
að amtsráðið gæti gefið amtmanni leiðbeiningar ura, hvað hann ætti að gjöra.
Eg sé nú ekki, hvaða þýðingu slíkt
gæti haft, og auk þess er það við það
að athuga, að eftir mínum skilningi
hefir amtsráðið ekki lögreglustjóravald;
það er fyrst með breytingartill. þessari,
sem á að fara að gefa því það.
Eg skal benda á það, að amtsráðið i
Vesturamtinu skipaði fyrir á fundi sínum 1897, að almennar skoðanir og baðanir og sótthreinsun skyldu fara fram
á binu grunaða svæði i amtinu; og
amtmaðurinn í Suður- og Vesturamtinu
gekk inn á þetta. En hvernig gekk
svo með framkvæmdirnar. Það er óhætt að segja, að þær hafi gengið harla
skrykkjótt. Það komu fram upplýsingar um það, að sótthreiusunar-meðulin
væru dýr, og ekki hættulaust, að fá
almenningi þau i hendur.
Eg minnist þess aftur, að amtsráðin
hafa nú ekki lögregluvald, og að það
mundi verða til þess, að lama framkvæmdarkraft amtmanna, að fá þeim
það i þessu eina máli.
Háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) vitnaði í
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það, að einn amtmaður — líklega Hafstein sálugi amtmaður — hefði gengið
út fyrir valdsvið sitt í kláðamálinu. —
Getur verið, að svo hafi verið, og getur líka vcrið, að það hafi þá vakið óánægju hjá sumum; en svo breyttist
þó skoðunin á aðgjörðum hans, að hann
gat sér heiður lifandi og dauður fyrir
framkvæmdir sínar í þessu máli.
Þess var líka að gæta, að þá hafði
amtmaðurinn ekki kláöalög þau við að
styðjast, sem nú eru, og er þvi ekki
gott að draga ályktanir út af því, um
þ.' ð, hveruig amtmenn muni beita valdi
sinu, sem þeim er veitt í þessum lögum, út af því, hvemighann beitti sínu
valdi.
Eg fyrir mitt leyti treysti þvi, að
enginn amtmaður muni verða til þess,
að misbeita valdi sínu, enda mundi liklega eitthvað líkt koma fyrir og í Vesturamtinu, ef hann gæfi út mjög óhagkvæmar skipanir eða gjörræðis-fullar.
Skúli Thoroddsen:
Eg held að ágreiningurinn í máli þessu sé bygður á
misskilningi, og að háttv. nefnd eða
sérstaklega framsögum. hennar skilji
ekki hvert breytingartill. min stefnir.
Háttv. framsögura. (Þorl. G.) sklrskotar
til þess, að amtsráðin hnfi ekki nema
einn fund á ári, og að því geti stundum
orðið seint að biða eftir ráðstöfunum
þeirra. En hann gætir þess ekki, að
eftir breyt.till. minni getur amtsráðið
gefið amtmanninum framkvæmdavald
funda á milli, þegar ástandið er ískyggilegt.
Það getur vel komið fyrir, að þegar
amtsráðið heldur fund sinn að vorinu,
þá finnist því, eftir skýrslum þeim, sem
fyrir hendi eru, ekki full ástæða til
að fyrirskipa almennar baðanir, þar
sem að eins sé um kláðagrun að ræða,
en meira ekki.
Þegar svo stendur á, þá getur það

1366

Breyting á tilskipnn nm fjárkláða.

gefið amtmanni vald til, að fyrirskipa
baðanir að haustinu, ef að grunurinn
hefir ræzt og kláðavart verður.
Ef amtraaður hefir gefið út fyrirskip
anir sinar eftir ályktun amtsráðsins, þá
verður afleiðingin af þvi sú, að bann
verður á næsta aratsráðsfundi, að leggja
fram fyrir ráðið greinilega skýrslu um
gjörðir sínar$ en með Þyí er fengin
trygging fyrir þvi, að amtraaður fari
varlega, og beiti engu gjörræði.
Eg vil ekki með atkvæði minu stuðla
að því, að nokkur einn embættismaður
— hvort sem hann heitir amtmaður
eða annað — geti eftir eigin geðþótta,
og máske fyrir imyndan eina og ástæðulausan ótta, lagt þung gjöld á almenning.
Eg gæti vel trúað því, að h. framsögumanni (Þorl. G.), sem er alkunnur
sparnaðarmaður, gæti orðið nóg boðið,
ef aratmaður fyrirskipaði sótthreinsun
fjárhúsa og baðanir í hrepp hans, án
þess full ástæða væri til. Þá væri ekki
ósennilegt, að honum þætti betra, að
geta snúið sér til amtsráðsins, og kært
gjörðir amtmanns fyrir því.
En verði frumv. samþykt, eins og h.
framsögumaður (Þorl. G.) vill hafa það,
þá er loku skotið fyrir þetta. Þá getur amtmaður svarað amtsráðinu, ef að
það færi að blanda sér inn i málið, að
þvi kæmi það ekkert við, og það yrði
að gjöra sér þetta svar að góðu.
Það er misskilningur hjá h. framsöguraanni (Þorl. G.) að hér eigi að fá
amtsráðunum i hendur lögregluvald,
sem áður hafi heyrt til sýslumönnum
og amtmönnum, og alt sem hann talaði
um það, að breyt.till. mín mundi lama
lögregluvaldið og framkvæmdir amtmannanna, var því talað út í hött.
Þar sem háttv. framsögum. (Þorl. G.)
talaði um það, hvernig hefði farið með
fyrirskipanlr amtsráðsins i kláðamálinu
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1897, þá er ekki við það að iniða, ef
lög þessi komast í gildi; það vantaði
þá lög til þess, að framfylgja fyrirskipununum, þar sem fyrir var mælt,
að skoðanirnar skyldu ná yfir stærra
svæði, en beinn kláðagrunur lá á. —
Einstakir menn, sem lögin þektu, urðu
til að benda á, að hér væri gengið
skrefi lengra en lög heimiluðu, og varð
það til þess, að fyrirskipununum var
eigi alment hlýtt, eða svo sem æskilegt
hefði verið, með því að menn vissu,
að eigi var auðið að koma fram ábyrgð
á hendur þeim, er óhlýðnuðust.
En þegar þetta frumv. er orðið að
lögum, þá eru slikar fyrirskipanir orðnar lögmætar, og hver sá sem óhlýðnast
þeim, bakar sér hegningu, og það er
þá fyrir eftirgangsleysi einstakra yfirvalda, ef mönnum helzt uppi að óhlýðnast þeim.
Þetta held eg að háttv. framsögum
(Þorl. G.) hafi ekki athugað; bann hefir
ekki gætt þess, að það er alveg rangt,
að jafna ástandinu 1897 saman við ástand það, sem hér er verið að ráðgera
að lögleiða.
Klemenx Jönsson: Það mun ekki rétt
vera hjá h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.), að
misskilningur eigi sér stað milli nefndarinnar i máli þessu og hans; hitt mun
það ver?, að hvor skoðar málið frá
sinni hlið.
Vér verðum að skoða þessi lög i
sambandi við eldri lög um sama efni,
tilsk. 5. jan. 1866, og viðauka við þá
tilsk 4. raarz 1871. Hér er að ræða
um bót á gamalt fat, og því megum
vér ekki gjöra neinar breytingar, er
fari í bága við meginreglur eldri laganna.
I eldri lögunura eru ráðstafanir allar miðaðar við lögregluvaldið, hreppstjóra, lögreglustjóra og amtmenn.
Ætti nú að fara að bæta amtsráðunum
86*
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við, þA yrði að breyta eldri lögunum
enn trekara, og það kæmi fram anomali
milii eldri löggjafarinnar og þessara laga.
H. þm. (Sk. Th.) hélt þvi fram, að það
gjörði ekki til, þó amtsráðið kærai ekki
saman nema einu 6inni á ári, því að
það gæti falið amtmanni á hendur að
gjöra nauðsynlegar ráðstafanir, ef kláði
kæmi upp á tímabilinu milli funda.
Þetta væri að vísu hægt, en eg sé ekki
hvað væri unnið við það. (Skúli Thoroddsen: Kontrollið). Það er auðvitað
hægt að gjöra ráð tyrir þvi, að amtmaður misbrúki vald sitt, en það er
lika hægt að gjöra ráð fyrir því, að
amtsráðið vilji ekki gefa amtmanni
heimild til að gjöra nauðsynlegar ráðstafanir milli funda; og þá verður hann,
ef kláði kemur upp á því tímabili, að
kalla amtsráðið á aukafund, sem bæði
hlýtur að hafa allmikinn kostnað i för
með sér, og tefja fyrir nauðsynlegum
framkvæmdum. Eg sé þvi ekki betur
en að i breyttiil. sé fólgið prineipbrot,
og að hún verði til að lama framkvæmdir í kláðamálinu.
Eins og nefndarálitið ber með sér,
hefir nefndin gefið málinu fremur köld
meðtnæli, því að henni fanst ástæða
til að fara miklu lengra, semja lög, er
gætu haft fulikomna útrýmingu fjárkláðans fyrir augum, en vildi þó ekki
gjöra það að þessu sinni, af því að h.
Ed. hefir lagt kapp á málið í þessari
mynd, og þar á meðal á þnð, að amtsráðunum yrði ekki blandað inn í það,
eins breytingartillagan fer fram á.
Eg er því sannfærður uro, að þó hún
yrði samþykt hér, þá mundi h. Ed. ekki
ganga að henni.
íramsögumaður (Þorlákur Guðmundsson): H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) hefir þegar að mestu tekið af mér ómakið með
að svara h. 2. þm. ísf. (Sk. Th.), og þarf
eg þar fáu við að bæta.
Eg sé
ekki betur, en að h. þm (Sk. Th.) vilji
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gjöra amtmennina að undirlægjum amtsráðanna, þannig að þau gætu sent þá
út sem skutilsveina sina, er þeim þóknaðíst. Eg tek það aftur fram, að eg álít það óheppilegt, að þeir þurfi að
sækja fyrirskipanir til amtsráðanna.
H. þm. (Sk. Th.) kannaðist við að
fjárbaðanirnar og sótthreinsanirnar hefðu
farið út um þúfur 1897, en hann kvað
það hafa komið til af þvi, að fyrirskipanirnar um þær hefðu ekki verið löglegar; hafi svo verið, þá hefir það einmitt verið amtsráðið, sem gaf út ólöglegar fvrirskipanir, svo að eigi virðist
eftir því full trygging fengin, með því
að fá amtsráðum i hendur vald það,
sem h. þm. ísf. (Sk. Th.) vill gefa þeim.
Vér vitum það, að skrifstofuvaldið er
þungt f vöfum og ömtin viðlend, og
það mundi vera erfitt og seinlegt, að
þurfa að leita ráða amtsráðsmannanna, ef amtmanni fyndist nauðsynlegt
að gjöra einhverjar ráðstafanir, sem
ekki var ráð fyrir gjört á amtsráðsfundi, þvi eins og eg tók fram áðan,
þá getur ástandið á marga vegu breyzt
funda á milli. Það sýnist þvi hyggilegast, að láta amtmenn hafa sem óbundnastar hendur i þessu máli; þá er
þó mest von skjótra framkvæmda, þegar
á þarf að halda í þessu efni.
Skúli Thóroddsen: Að fengnu leyfi
h. forseta skal eg enn leyfa mér að
gjöra örstutta athugaserod.
H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) tók það fram,
að ef brtill. min yrði tekin til greina,
þá kæmi »anomali« eða ósamhljóðan í
löggjöfina. Þetta er eigi rétt íhugað
hjá h. þm. (Kl- J.). I hinum eldri lögum, bæði í tilsk.5. jan. 1866 um fjárkláða
ogönnur næmfjárveikindi, ogeins í tilsk.
4. marz 1871, er amtmönnum veitt
vald til að gjöra nauðsynlegar ráðstafanir til útrýmingar fjárkláðanum á
þvi svæði, þar sem kláði er; frekara
vald er þeim ekki veitt. En í þessu
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frv. er farið firam á, að láta þetta vald
amtmannanna ekki að eins ná yfir kláðasvæði, heldur og yfir stærra svæði ef
þðrf þykir. Nú vil eg ekki láta vald
amtmanna ná yfir þetta viðtækara
9væði. Eg vii að amtmaður og amtsráð hafi hvort sitt svæði, til að gjöra fyrirskipanir á; amtmaður hafi það svæði, sem
kláðasjúkt fé er á,en aðþað komitii autsráðsins kasfa, ef gjöra skal fyrirskipun
um almenna skoðun og böðun á sauðfé og sótthreinsun fjárhúsa á þeim
svæðum, sem ekki er full vissa fyrir,
að orðið hafi vart við fjárkláða. hað
er ekki rétt, að það sé þýðingarlaust,
að þetta vald sé i höndum amtsráðanna, ef þau svo feli amtmanni á hendur að gjöra fyrirskipanir milli funda.
Það er hvorttveggja, að það getur bundið umboð það, sem það gefur amtmanni, vissum skilyrðum, og svo verður amtmaður að sjálfsögðu að gjöra
amtsráðinu reikningskap ráðsmensku
sinnar.
Eg tók eftir því, að einn h. þm. skaut
þvf inn i, að hann skildi ekki mismun
þennan (Forseti: Hér er að eins um
stutta athugasemd að ræða); það er að
vísu satt, en það er nauösynlegt að
skýra þetta atriði vel, og það er ekki
svo auðgjört að gjöra það í fára orðum. Hér er mikið i húfi, og eg skii
ekki i öðru en að bændur hér á þingi
mundu samþykkja brtill. mina, ef þeim
væri vel ljóst, hvert sök horfir. Mismunurinn er þessi, að eftir frv. má
fyrirskipa fjárskoðanir og baðanir á
stærra svæði en fé er sjúkt á, áður
mátti það ekki, og eg skal taka það
aftur upp, að eg vil að amtmaður og
amtsráð hafi þar hvort sitt starfsvið,
amtmaður hafi vald til að fyrirskipa
skoðanir og baðanir á kláðasjúkum
svæðum, en að það þurfi fyrirskipanir
arotsráös til að framkvæma þær, er

þær eiga að
svæði.
ATKVGR.:

W

fara

fraip á

stærra

Brtill. á þgskj. 3ð1. vjð

I. gr. feld með 12 : 9 atkv. að viöhöfðu nafnakalli og sögðu:
jd:
nei:
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Eiriknr Gíslason, I£l. Jónsypp,
Guðj. Guðlaugsson, Gqðl. Guðmuntlgs.,
Jens Pálsson,
Hajldór Dftúíplsson,
Jón Jensson,
J. Jónss. þip, gyf.,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Jón Þórariusson,
Pétur Jónsson,
01. Briem,
Skúli Thoroddsen, Sighv. Árnason,
Þórður Thoroddsen. Sig. Gunnarss,,
Tryggvi Gtmnarsá..
Þórður Guðmnndás.,
Þorl. Guðmnndss.
Siðari brtill. á sama þgskj. talin þar
með fallin.
1. gr. óbreytt saœþykt með 11:7
atkv.
Breyttill. við 2. gr. samþ. með 14 sþlj,
atkv.
2. gr., með áorðinni breyting, sþ. með
12 shlj. atkv.
3. —4. gr. sþ. með 12 : 1 atkv.
Fyrirsögn frv. sþ. án atkvgr.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með
11 : 8 atkv.
Þriðja umr., (C 366); 11. ágúst.
Enginn tók til raáls.
ATRVGR.: Frumvarpið felt með
10 : 10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu:
net:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Klemens Jónsson, Eirikur Gislason,
Guðl. Guðmundss., Guðjón Guðlaugss.,
Halldór Danielss., Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson,
Jón Jensson,
Ólafur Briem,
J. Jónss., þm. A.-Sk.,
Sigurður Gunnarss., Sighv. Árnason,
Tr. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
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já:
nei:
Þórður Guðmundss, Valtýr Guðmundss.,
Þorl, Guðmundsson. Þórður Thoroddsen.

Þjóðjarðasala.
FRUMVARP til laga um sölu þjóðjarða
(135); 1. umr. 21. júlf.
Flutningsmaður (Guðlaugur Guðmundsson): Eg vona að mál þetta sé
svo lítið og að svo margt sérstaklegt
mæli með þvi, að það þurfi ekki að
vekja neina stórkostlega principa gandreið hér i deildinnni.
Með lögum 13. des. 1895 var gefin
heimild til þess að selja jörð þá, sem
hér er um að ræða, fyrir 2500 kr., og
er hún nr. 14. i 1. gr. laganna. Abúandi jarnarinnar skrifaði fyrst i maí
1898 tilkynningu um það, að hann vildi
kaupa jörðina fyrir hið ákveðna verð,
þvi hann hélt, að tfminn væri nægur,
og kaupin mundu komin i kring fyrir
árslok 1898, en þá var sölufresturinn útrunninn eftir lögunura.
En
þegar til kom, mætti salan mótmælum
hjá umboðsmanni, og eg held amtmanni
líka, svo að í marz 1899 fekk ábúandinn það svar frá stjórninni, að hún
sjái sér ekki fært að selja jörðina fyrir þetta verð. Þegar aðgætt er, að afgjald jarðarinnar samsvarar ekki meiru
en 20C0 kr. söluverði, þá hafa það verið sérstaklegar ástæður, sem ráðið hafa
Úrslitunum, og eg skal minnast á J ær
síðar. Maður sá, sem sækir um kaup
á jörðinni, hefir nú búið þar um 39 ár,
og nú gerir hann ráð fyrir, að sonur
sinn taki við henni eftir sig, svo að
jörðin helst í ættinni. Að ábúandinn
ekki byrjaði á jarðarkaupunum fyr en
árið 1898, var helzt ágreiningur um
landamerki milli þessara jarða og
annara umboðsjarða, én hann vildi
ekki kaupa hana fyr en útkljáð væri
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um þau, en það varð ekki fyr en seint
á árinu 1897.
Tilefni til þess, að umboðsstjórnin réði
frá að jörðin væri seld fyrir 2500 kr.,
mun fvrst hafa verið það, að árið 1898
rak hval á fjöru jarðarinnar, rétt eftir
að búið var að gera út um landamerki
hennar, en i þau 38 ár, sem bóndinn
hafði búið þar áður, hafði ekki rekið
einn einasta hval á fjöru jarðarinnar.
þetta mun hafa verið tilefni til þess,
að afturkippur kom í stjórnina að selja
jörðina, að þessi eini hvalur rak á
land hennar á 40 árum. Reyndar hefir
fleiri hvali rekið í Hornafirdi á síðustu
6 árum, heldur en á jafnlöngum tima
áður, en þeir hafa flestir lent á eignarjörðum einstakra manna, einkum tyrir
Árnaneslandi, og 2—3 fyrir landi prestsins í Bjarnanesi. Eg er auðvitað ekki
svo nákunnugur Hornafirði, að eg geti
sagt með vissu, hvar helzt sé líkur
fyrir hvalreka þar, en þó beld eg mér
sé óhætt að segja, að það muni einkum
vera fyrir Árnanes og Bjarnaueslandi,
og ekki fremur fynr Hornslandi nú,
en á hinum síðustu 39 árum, sem þessi
bóndi hefir búið þar.
Onnur ástæða, sem talin raun vera
gegn sölunni, er það, að verzlunarstaður er reistur við Hornafjörð; en
jörðina Horn snertir það lítið, þvi sú
jörð á að eins mjóan og lágan sandtanga hinumegin fjarðarins, milli útsjávar og fjarðar, beint á móti verzlunarstaðnum, en það er alveg ómögulegt
að gera ráð fyrir því, að nokkurn tíma
verðí reist hús á þeitn stað, því að
tanginn er svo lágur, að yfir hann
flæðir á vetrum, og mun þar því ekki
fýsilegt til byggingar.
Þá á jörðin ey, er Osland nefnist,
úti í flrðinum, beint á móti verzlunarstaðnum, og er nokkuð breitt sund á
milli. Hafa menn tvisvar hugsað um
að reisa þar verzlunarhús út á eynni,
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en eins og gefur að skilja, er ekkert nú bjóða 1000 kr. meira en áður til að
vit i því að reisa verzlunarhús út á missa ekki af kaupunum, bendir það
eyju, sera ekki verður hægt að kom- ekki á, að jörðin sé svo raikils virði,
ast að öðruvisi en á bátum alloftast. heldur óskar hann eftir kaupunum til
Eg þori ekki að fullyrða, að sundið sé þess, að jörð þessi geti orðið ættaróðal;
ekki reitt um ginandi fjöru, en þá verð- hann hefir bætt hana bæði að húsum
ur ætið að fara fram hjá verzlunar- og öðru, og dregið saman fé það, er
staðnum, sem nú er.
Hvernig ætti þarf i svipinn til að festa kaupin.
verzlun út í eynni að liggja fyrir
Þar sem svona sérstaklega stendur
verzlun? Það væri lfkt og verzlun á, vona eg að menn þurfi ekki að fara
væri sett hér úti i Effersey, til þess að út í þjóðjarðasölu-spursmálið frá plsitja fyrir verzlun austan og ofan úr mennu sjónarmiði.
Ólafur Briemz Eg hefi leyft mér að
sveitum.
Eg veit ekki til, að aðrir agnúar koma fram með viðaukatill. við frumv.
séu á sölunni en þessir, er eg hefi þetta, í þá átt, að ráðgjafanum yrði
nefnt, að þessi eini hvalreki hefir kom- veitt heimild til að selja jörðina Sauðá
ið fyrir á fjöru jarðarinnar nú um í Skagafirði. Ástæðan til þess er sú,
40 ár, og að jörðin á land að firði, þar að siðan ’Sauðárkrókur fór að eflast
sem nú er löggiltur verzlunarstaður. og blómgast, hefir það valdið óþægindEn það er tæplega sennilegt, að fleiri um fyrir ibúana þar, að þurfa að semja
en ein verzlun verði þar við fjörðinn, við ábúandann á Sauðá ura beitland
þvi verzlunarmagn er ekki svo mikið fyrir skepnur sínar. Það hefir einnig
i Austur-Skaftafellssýslu, og utanbéraðs- komið til orða, að ibúar Sauðárkróks
verzlun er þar þvi nær engin. Væri tengju bletti til ræktunar í Sauðárlandi,
farið að stofna nýja verzlun þar, held en enn sem komið er, hefir ekki getað
eg að það mundi helzt verða vestan orðið neitt af samningum.
Hreppsfjarðarins, svo að hægt væri að sitja nefndin i Sauðárhreppi hefir þess vegna
fyrir verzlun úr þeim 3 sveitum, er farið frarn á, að tá jörðina Sauðá til
vestar liggja: Mýrum, Suðursveit og kaups, beinlinis í því skyni, að Sauð
Öræfum. Eg sé þvf ekki, að neinn árkróksbúar gætu náð haganlegum
mögulegleiki sé til, að nein ný verz!- og tryggum samningum
um hagun komi á landi jarðarinnar, er geti beit handa skepnum og land til
hækkað hana i verði.
ræktunar.
Vona eg að hin háttvirta
Eyjan Osiand gæti aftur á móti verið þingdeild taki vel í þetta mál, og það
hlunnindi fyrir jörðina, að kaupmenn þvf fremur, sem lóðin á Sauðárkrók
á Hornafirði kæmu þangað sláturfé til er eign landssjóðs, og likindi til, að
hagagöngu, þar sem eyjan liggur nærri tekjur landssjóðs af löðargjöldunum
og er afgirt á alla vegu, en í fyrra mundu aukast, ef þetta fengi framvildi svo slysalega til, að kaupmaður gang.
hafði komið þangað um 300 sauðum,
Sigurður Qunnarssonz Ef dæmá skal
en nálega hundrað af þeim steyptu sér eftir framkorau alþingis i þessu máli á
i fjörðinn og drápust flestir, og er þvi siðasta þingi, mætti efllaust búast við,
varla líklegt, að kaupmaðurinn reyni að háttv. þingdeild vildi fella frumv.
það aftur.
það, sem hér ræðir um. Eg skal þó
Þótt ábúandinn vilji kaupa jörðina, ekki gjöra þetta að uppástungu minni,
sem hann hefir búið á i 39 ár, og vilji og það því síður, sem eg er nú, eins
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ög ð. Slðustu þinguro, hlyhtúf þjóðjárðaáðlu. Eti at þvl méí heyrðist á ræðu
háttv. fluthingam. (Guðl. G.), að hann
væri ókunnugur málinu að því jörðina
Öorn shertir, þar sem hann gat ekki
ftillyrt ýmislegt af því, er hann tók
fram i r»ðu sinni Um þessa jörð, heldur sagðfst halda áð það væri svo eða
svo, éða að sig minti ekki réttara, þá
vil eg leyfa mér að stinga upp á 3
fnanna nefnd til að ihuga raálið.
Var siðan samþykt að kjósa 3 manna
nefndi ng hlutu þessir kosnihgu:
Sigbrður Gunnarsson með 16 atkv.
Guðl. Guðmúndssön með 9 atkv.
Ólafur Briem með 9 atkv.
1. umr. málsins frfestað.
Framhd 1 d 1.urar. (C. 135, 153,233);
29. júlf.
Ftamsm.(Guðl. Qtíðmundxtony. Eg finn
eigi ástæðu til að vekja langar umr.
urö þetta raái, en vil að eins taka það
ftam, að eg vil leggja það til, að málið sé þegar < stað Játið ganga til 2.
nmr. Nefndarálitið iiggur hér fyrir,
og hefi eg engu við það að bæta, og
tfieð þvi að Btórmál, hl. fjárlagafrurav.,
liggur fyrir þinginu í dag, þá 'vona eg
að báttv. þingd. iáti það ganga til 2.
amt. án málalengingar.
Málinu vfsað til 2. umr. með 14. atkv.
gegn 3.
Öndui1 umr. (C. 135, 153, 233,272);
7. ág&st.
ftatttoögtímaðut (Gtíðldtígur QuðmtítídsMny. Nfefndin, sem skipuð var f
þessu máli, hefir komist að þeirri niðurstððu, að leggja með því, að jarðir
þær, sem lágu fyrir, þegaf málið var
sett fnefnd, yrðtl látnar falar. Enn frémur befir komið frambeiðni uffl 3 jarðir aðrar.eg nefndin hefir lagt til, áð þæreinnig y rðu fátnbr falar. N, álftur að stefha
súj aefa kom fraih á þinginu 1897,
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sená'sé, að láta þjóðjarðir ekki falar
fyrir neitt verð, væri ekki á sem beztum rökum bygð, enda liggur málið
öðruvisi við nú en þá. Þá gerðu menn
sér i hugarlund, að koma mætti á erfðafestu á þjóðjörðum, en nú eru menn
komnir að raun um, að það er óheppilegt fyrirkomulag. Með þetta fyrir
augum hefir nefndin ekki viljað ráða
til að halda þessu til streitu. Nefndin
álitur, að sjálfsábúð sé heppilegust,
bæði fyrir ábúandann sjálfan persónulega, og einnig af þeirri ástæðu, að
húu fremur öðru mundi miða til að
efla sjáltstæði bændastéttarinnar. Nefndin hefir heldur ekki getað séð, að landssjóður skaðaðist við söluna, og það er
mitt álit, að þjóðjarðasalan hafi hingáðtii ekki orðið til skaða fyrir landssjóð.
Eg skal leyfa mér að gefa nokkrar
upplýsingár viðvfkjandi hinum einstöku
liðum f nefndarálitinu. Eg gaf við 1.
umr. nokkurar upplýsingar viðvikjandi
jöröinni Horni í Nesjahreppi i AusturSkaftafellssýslu. Eg hefi sfðan fengið
skjöl að láni af landshöfðingjaskrifstofunni, sem sýna, að þær upplýsingar
minar voru á réttum rökum bygðar.
Umboðsmaðurinn befit í bréfi 20. april
1895 gefið ýmsar upplýsingar um jörðina, og eftir skýrslu hans nemur afgjaldið ekki svo miklu, að það samsvari 2000 kr. söluverði.
Auðvitað
hafði jörðin nokkur hlunnindi, en þau
voru mjög óviss, t. d. var dúntekja
mjög f rýrnun siðan dúnninn féllí verði.
Siðar, i ágúst 1898, hefir komið önnur
skýrsla frá umboðsmanni, þat sem hann
telur það úr, að selja jörðina fyrir 2500
kr, af þVÍ hún hafi stigið i verði, viö
að kaupstaður kom á Hornafjarðarósi.
En eg get gefið þær upplýsingar, að
þangað er lengra að sækja en á Papós.
Það getur verið, að Horuafjarðarós liggi
helður betur við, af þvi vegurinn er
skárri, þó bítbn sé lengti, en eg get
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ekki séð að jörðin stigi mikið við það,
að kaupstaðurinn flyzt af nágrannajörðinni að austan yflr á nágrannajörðina
að vestan.
Viðvíkjandi breyttill. hv. þm. A. Sk.
(J. J.), á þingskj. 272, sem fer frara á
að undanskilja eyna Osland og rekarétt innfjarðar, þá getur nefndin ekki
verið henni meðmælt. Hefði að eins
verið að ræða um að undánskilja fjörurnar, þá hefði eg gengið inn á það,
þvf eg hafði fullmagt til þess frá landsetanum, en að undanskilja eyna.
get eg ekki samþykt. £g hefí áður
tekið fram, að þar er alls ekki hentugt kaupstaðarstæði og engin likindi
til að þar verði sett upp verzlun.
Næsta jörð, sem um er að ræða í
nefndarálitinu, er Bær i Árneshreppi i
Strandasýslu. Hún er metin af hreppsnefndinni á 1000 kr, en af sýslunefndinni á 11—1200 kr. Jörðinni er talið
það til gildis, að hún standi til bóta, að
þvi er útgræðslu snertir, og engjar eru
samfeldar og dágóðar. í»að er tekið
fram i lýsingu jarðarinnar, að þar séu
engar fiskiveiðar, en um þetta ætti h.
þm. Strand. (Guðj. G.) að geta gefið
deildinni upplýsingar, þvi hann mun
vera því kunnugur. Flutningsmagn
jarðarinnar er litið, því hún getur nú
ekki borið nema 1 kú, 4 hesta og 120
fjár. Nefndin leggur til að jörðin sé
látin föl fyrir 1200 kr.
Þá er næst Miðhús i Sveinsstaðahr.
í Húnavatnssýslu, og leggur nefndin til,
eins og umboðsmaður, að hún sé látin
föl fyrir 1800 kr., og álítur að landssjóður sé skaðlaus af þvf. Sýslunefndin hefir metið hana á 1750 kr., en
nefndin hefir heldur viljað hallast að
tillögu umboðsmannsins, því hún treystir honum til að meta hana rétt. Jörðin
er að dýrleika 16 hundr. og er talið
þáð til gildis, að hún hafi gott beitiland
Alþtið. B. 1899.
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að vetrarleytinu, góðar slægjur og engið að gróa upp. Umboðsmaðurinn álítur að hún geti fóðrað 3 kýr, en sýslunefndin 2*/i.
Þá eru Vatnsdalshólar i sama hreppi,
sem nefndin hefir lagt til að yrði látnir falir fyrir 1500 kr. Þessari jörð er
lýst líkt og næstu jörð á undan, en er
heldur veigaminni.
Viðvikjandi síðustu jörðinni, Sauðá i
Sauðárhreppi f Skagafirði, er dálitið sérstakt að athuga, þar sem farið er fram
á að selja hana ekki ábúandanum,heldur hreppsnefndinni. Það liggur svo í
þvf, að kaupstaðurinn Sauðárkrókur,
sem liggur í hennar landareign, er f
talsverðum vexti, og kaupstaðarbúar
vilja gjarna fá land til beitar og bletti
til ræktunar. Nú er þvi svo varið, að
nálægt kauptúninu eru sléttar grasflesjar, sem má rækta með lítilli fyrirhöfn,
en það lítur svo út, sem ábúandinn hafi
sett þeim svo ströng skilyrði, að þau
séu með öllu óaðgengileg.
Nefndinni
finst það all-þýðingarmikið fyrir framfarir og vöxt kauptúnsins, að það fái
þetta land, og þarf ekki annað en
vitna hér til Reykjavfkurbæjar hvað
það snertir. Það getur auðvitað yerið
vafasamt, hvort ekki væri hér með
gengið of nærri rétti ábúandans, enda
hefir hann mótmælt sölunni, en úr því
verður stjórnin að skera, þegar tilþess
kæmi að nota heimildina. Þetta hefir,
sem sagt, talsverða þýðingu fyrir kauptúnið, og nefndin hefir ástæðu til að
ætla, að breppsnefndin verði kaupstaðarbúum ekki eins erfið að því er útraælingar snertir, eins og ábúandinn hefir verið.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk.; Eg ætla að
eins að fara fáum orðum um brt. mína á
þskj. 272. Það er rétt, sem h. þm. V.-Sk.
(G G.) sagði, að þegar jörðin (Horn) var
látin föl á þinginu 1895, var hún met87 (28. okt.).
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in af sýslunefndinni á 2500 kr., og eg
sem umboðsmaður lét þá skoðun í ljósi,
að óvist væri hvort hlunnindi þau,
sem fylgdu jörðinni, gætu aukist að
nokkurum mun, og átti eg einkum við
æðarvarpið. Það hefir ekki heldur aukist, þó það ætti að sýnast hægt þar, að
auka það, ef það er nokkursstaðar hægt
i Hornafirði, þvi þar er fjöldi af smáeyjum; en það hefir samt sem áður ekki
tekist. Nú eru boðnar í jörðina 3500
kr., og geta menn af þvi séð, hvað það
er erfítt að komast að réttri niðurstöðu
i slikura efnum. Eg held að það séu
aðallega 2 orsakir, sem hafa komið þvi
til vegar, að jörðin heflr hækkað i
verði. Önnur orsökin er sú, að það hefir komið upp verzlun i Hornafirði, og
nýtt kauptún i grend við Hornsland,
þvi þó það liggi heldur fjær bænum að
Horni en Papós, þá er þessi verzlun
samt betur löguð til að koma jörðinni
i verð, af þvi að stærstu eyjarnar liggja
mjög nálægt kauptúninu, og þær eru
grösugar, en milli Papóss og Horns er
mest grjót og skriður. Það hefir jafnvel komið til tals, að setja kauptún i
eynni Oslandi, þvi þar er rétt við ágætt skipalægi, en það var hætt við
það, af þvi að staður á meginlandinu
var að sumu leyti hagkvæmari. Eyjan
er öll umflotin, en það má riða út í
hana um stórstraumsfjöru, og má vera
að sundið grynnist og verði þurt land
með timanum. Það hefir líka orðið til
að auka verðmæti jarðarinnar, að þar
kom uýlega hvalreki hvort árið eftir
annað (1898 og 1899), en þeir eru nú
orðnir mjög tíðir á ýmsum stöðum i
Hornafirði á síðustu árum, þótt þeir
væru áður fátiðir. Það er þetta sem
hefir fengið mig til að koma með br,till. um að fráskilja eyna Osland og
rekarétt innanfjarðar, en jörðina sjálfa,
að undanteknu þessu, álit eg nógselda
á 2500 kr.
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Að öðru leyti hefi eg ekki neitt nýtt
að segja, en vildi mæla með þessari
breyt.till. minni. Annars held eg að
þingið ætti að halda fast við þá reglu,
sem það hefir áður fylgt, að selja ekki
þjóðjarðir, þai sem líkindi eru til að
komi kaupstaður. Yfirleitt finst mér
þjóðjarðasala aðgeugilegri nú en áður,
þar sem von er um að hinn fyrirhugaði ræktunarsjóður komist á fót, og
andvirði þjóðjarða verði eigi framar
eyðslufé. Eg fyrir mitt leyti vildi gjarna
binda söluna þvf skilyrði, að ef sjálfseignamennirnir selja jörðina aftur, og
hún gengur úr sjálfsábúð, þá eigi landssjóður forkaupsrétt, og tillaga i þá átt
var samþykt á þingmálafundi í kjördæmi mínu í vor, en þetta skilyrði er
ekki tekið upp i frumv., og mun eg þvi
varla geta gefið þvi atkvæði mitt, sízt
ef breyt.till. mfn verður ekki samþ.
Jón Jónason, þm. Eyf.:
Mér sýnist
rétt, að gjöra einhverja grein fyrir þvf,
hvers vegna eg get ekki verið með
þessu frumv. Það er fyrst og fremst
af þeim orsökum, að eg er mótfallinn
þjóðjarðasölu yfirleitt. Það, sem háttv.
framsögum. ber fram með þjóðjarðasölunni, er sérstaklega, eins og sjá má
líka af nefndarálitinu, að jarðirnar yrðu
raiklu betur setnar, ef þær væru seldar einstökum mönnum. En eg get ekki
verið þessu samdóma. Eg hefi líka lýst
yfir því á þingi fyr, að eg get ekki séð,
að þetta sé gild ástæða, þvf fyrst og
fremst er tryggingin engin, og Ifkurnar
frá mfnu sjónarmiði heldur ekki miklar
til þess að jarðii nar haldist i sjálfseignarábúð. En þó svo væri, þá hygg eg
að á ýmsum stöðum hér á landi sé svo,
að jarðir, sem eru i sjálfsábúð, séu ekki
miklu betur setnar en þær, sem leiguliðar búa á, og sérstaklega ætti ekki
við, að fara að selja jarðirnar nú, þar
sem einmitt það nýmæli hefir komið
fram nú í sumar, frá h. framsögum,, að
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landssjóður gangi á undan meðaðbæta
jarðir sínar, með þvi að veita talsvert
fé til að láta þær verða betur hýstar,
og gjöra þannig eígn sína fémætari.
Þetta flnst mér raéðal annars ástæða á
móti þvi, að halda áfram þjóðjarðasöl
unni, en ástæða með því aftur á móti,
að halda sem fastast í jarðirnar.
Það hefir vftkað fyrir mér í raörg
ár, að liklegasti vegurinn til að bæta
landið væri 3á, að sem flestar jarðir
væru opinber eign og undir umsjón
landssjórnarinnar, þvi verður ekki neitað, að hið opinbera stendur betur að
vígi en aðrir landsdrotnar; það er ekki
hægt að hugsa sér aðra landsdrotna,
sem frá almennu sjónarmiði standa
eins vel að vfgi með að bæta jarðir
sinar, eins og landssjóður, sem hefir
löggjafarvaldið sér ti) aðstoðað.
En ef menn koma raeð þá mótbáru,
að það hafi ekki verið gjórt mikið af
landssjóðs hálfu i þessa átt, þá er fýrst
að svara til þess, að þótt það h ifi ekki
verið gjört hingað til, þá má gjöra það
hér eftir, og svo sérstaklega, það sem
eg tók fram áðan, að löggjafarvaldið
sé nú meira tekið að stefna inn á þá
braut.
En svo eru þar að auki greinir í
þessu frumv., sem eg sérstaklega vil
mæla á móti.
Eg skal fyrst vikja að sölo á jörðinni Sauðá; ástæður fyrir þvi, hve nauð
synlegt það sé, að selja þessa jörð, eru
að mér finst léttvægar. Það er borið
tram sem aðalástæða i nefndarálitinu,
að hinn núverandi ábúandi sé svo óþjál), að hann meini mönnum með
nokkurum rýmilegum kjörum, að fá
blett til ræktunar i landi sinu, en eg
sé ekki að hægt sé að taka jörðina
undan honúm fyrir þessu, þvl að útbyggingarsök er það ekki, eins og
byggingarbréf eru vanalega orðuð.
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Það er slærat ef ábúandinn er sérlega stirður og óþjáll, en eg hygg að
það verði aiveg sama niðurstaðan, þó
hreppurinn fengi jörðina keypta; það
raundi ekki nægja til þess að fá hann
til að breyta stefnu sinni í þessu.
Það lítur út fyrir, að hér sé þegar
kominn nokkur spenningur á milli ábúandans og hreppsnefndar; en ábúandinn hefir leiguliðaréttinn og öll
þau réttindi, sem honum fylgja, svo að
eg sé ekki að hér sé annað við að
gera, en að sjá um, að næsti ábúandi
geti ekki staðið jörðinni fyrir þrifura á
þennan hátt, en það verður engu síður
fyrir því, þó landssjóður eigi jörðina.
Auk þess er hér að ræða um þá jörð,
sem kaupstaður liggur i landi, en það
hefir verið regla þingsins á sfðari árum, að selja ekki þær jarðir landssjóðs, þar sem kauptún eru, svo að þó
þingið hafi til skamms tima viljað gefa
ábúendum kost á að fá ábýlisjarðir
keyptar, þá hefir það gjört undantekning með þær jarðir, þar sem hefir verið löggiltur verzlunarstaður, og það
jafnvel þó það væri óvist, að það yrði
nokkurn tíma notað, eins og átti sér
stað með Kópasker. (Landshöfðingi-.
Það er lika Olafsvík). Þettahefir hingað til verið álitin næg ástæða til að selja
ekki jarðirnar. Því hvaða ástæða er
til að sleppa undan eign og haldi landssjóðs þeim.jörðum, sem allar likur eru
til, að með timanum verði mjög fémæt
eign? En það á sér stað með þessa
jörð, einkura með þessu móti, sem bent
er á hér, að leigja kaupstaðarbúum
blett til ræktunar. Hvaða ástæða er
til að afhenda einni sveit slíka jörð,
sem allan mögulegleika hefir til, að
geta vaxið stórkostlega i verði, svo að
landssjóður geti með tímanum haft
raiklar tekjur af henni.
Eg játa að
visu, að ekki sé aðalatriðið, að landssjóð87*
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ur hafi 8em mestar tekjur eða afgjald
af jörðinni, heldursémest um að gjöra
að jörðin sé sem bezt ræktuð.
En eg uppástend, að það verði
engu betur, þótt hið opinbera sleppi
eign sinni af henni, og hvaða ástæða
er þá til að gjöra undantekning með
þessa jörð, frá þeirri reglu, sem hefir
verið fylgt.
Og eftir því sem mér
skilst, þá er af þeira sömu ástæðum
ekki rétt að selja Horn. I landi þeirrar jarðar er einnig kauptún, eða ekki
I landinu sjálfu, heldur fast við það.
Eg álit því að það sé heldur ekki rétt,
að landssjóður sleppi þessari jörð.
Eg mun greiða atkvæði með breyt.till. h. þm. V.-Sk., en þótt hún verði
samþykt, þá greiði eg atkvæði móti
frumv. Þetta erálit mitt í þessu máli;
mér þótti rétt að akýra frá þvi i fáum
orðum.
Framsögumaður (Guðlaugur Guðmundsson}'. Oagnvart h. þm. A. Sk.
(J. J.), skal eg taka það fram, að höfn
8Ú, sem nú er notuð sem skipalægi við
Hornafjarðarkaupstað, liggur ekki við
eyna Ósland, heldur er hafnarlægið æði
mikið austar, við aðra ey, og fyrst svo
er, þá getur það ekki haft áhrif á verðmæti eyjunnar. Enn freraur skal eg
taka það fram, að ekki er æðarvarp
að mun í eyju þessari, heldur í eyjum,
sem austar liggja og lengra undan
landi. Það er þvi aðallega sem beitiland og slægjuland, að eyjan er verðmæt. Eins og eg benti á við 1. umr.
málsins, gæti það og haft nokkura þýðingu, ef kaupmaðurinn notaði eyna til
að geyma í benni slátursfé, en eins og
eg tók þá fram, er meira en tvisýnt
að svo verði framvegis. Mismunurinn
á því, hvað Horn liggur nær hinum
nýja kaupstað við Hornafjarðarós, en
hinum forna kaupstað á Papaós, er ekki
ýkja mikill.
Eg mun ekki fara langt út i að
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svara ræðu h. 2. þm. Eyf. (J. J.), eða
fara mikið út i almennar hugleiðingar
um sölu þjóðjarða yfir höfuð. Eg býst
ekki við að geta sannfært h. þm., og
eg veit að hann getur ekki sannfært
mig um réttmæti kenningar sinnar. Eg
hefi enn ekki séð hinar óheppilegu afleiðingar af þjóðjarðasölu, en hitt hefi
eg séð, að sjálfseignarábúð hefir haldist furðuvel á seldum þjóðjörðum. Eg
gæti nefnt til stórjarðir, sem voru seldar um 1848, og enn haldast i sjálfseignarábúð. Lika þekki eg jarðir, sem
seldar voru fyrir 17 árum, og sem sama
er um að segja. I urnboði því, sem eg
er kunnugastur, Kirkjubæjar- ogÞykkvabæjarklaustursumboði, einmitt þar sem
flestar þjóðjarðir hafa verið seldar síðustu árin, þar veit eg að það er ekki
nema eitt einasta kot af hinum seldu
þjóðjörðum, sem komið er úr sjálfseignarábúð; ábúandinn, sem þangað
flutti í vor, sá sér ekki fært að kaupa
það að svo stöddu, en honum stóð það
til boða. Eg befi fyrir mitt leyti ekki
séð annað en góðar afleiðingar af þjóðjarðasölunni: ýmsir af þeira, sem þjóðjarðir hafa keypt, og það sumir þeirra
menn, sera þegar hafa borgað */< hluta
af jarðarverðinu, eða jafnvel borgað
jarðir sinar að fullu, hafa sagt við mig,
að bú sín mundu ekki hafa verið stórum meiri eða skuldir öllu minni, þótt
þeir hefðu ekki ráðist í að kaupa jarðirnar; þær hafa orðið þeira sparisjóður,
sem þeir hafa leitast við að safna sem
flestum aurum i. Svona eru nú afleiðingarnar þar sem eg þekki bezt til, eg
veit ekki hvernig þær kunna að vera
þar sem eg er ókunnugur.
Auðvitað
er það, að menn þeir, sem eg gat um,
eru gætnir menn og forsjálir, og voru
skuldlitlir undir, er þeir réðust i jarðakaupin. Það er margsannað, að búast
má við meiri jarðabótum, þar sem sjálfseignarábúð er, en hjá leiguliðum. Þetta
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er líka svo eðlilegt; það eru flestir svo
gjörir, að þeir vilja heldur bæta sina
eigin eign en annara. Að þvi er landssjóðinn snertir, þá er fjarri því, að það
sé óhagur fyrir bann að selja jarðir
sinar, þar sem hann fær fyrir þær að
minsta kosti það, sem svarar 25 földu
afgjaldi þeirra. Nú eru bruttótekjur
landssjóðs af þjóðjörðum ura 34000 kr.
en nettótekjurnar að eins 25000 kr.;
kostnaðurinn við þjóðjarðirnar og innbeimtu afgjaldanna er þvi um 9000 kr.
á ári, að vísu eru þar taldar með prestmötur af þjóðjörðum, rúm 2000 kr.; en
þó missir landssjóður hér rúm 6000 kr.
á ári, sem hann gæti losast við að
missa, ef hann kærai jörðum sinum i
peninga, og samsvararþað 4°/o vöxtum
af 150,000 kr. En svo bætist við þetta,
að eftirgjöldin eftir þjóðjarðirnar heimtast misjafniega inn. Árið 1897 voru
útistandi þjóðjarðaeftirgjöld á þriðja
þúsund krónur, og var sumt af þeim
frá árunum 1890—95, og er harla óvist hvort þau nást nokkurn tima öll
saman.
H. 2. þm. Eyf. (J. J.) sneri sér sérstaklega að sölunni á Sauðá. Eg skal
þegar taka það fram, samkvæmt bendingu, sem eg hefi rétt i þessu fengið
frá hæstv. landsh., að nefndin hefir
ekki tekið nógu skýrt frara meiningu
sína. Það var alls eigi meining nefnd
arinnar að láta svæði það, sem kauptúnið Sauðárkrókur stendur á, fylgja
með i sölunni; það væri ekki heldur
meining f að selja það raeð fyrir hið ákveðna verð, því að lóðargjöld af Sauðárkrók eru nú um 160 kr. á ári. En
þetta má laga til 3. umr. og um leið
ákveða takmörk kauptúnsins.
Eg er ekki samdóma h. 2. þm. Evf.
(J. J.) um það, að hreppsnefudin í
Sauðárhreppi eigi ekki betra með að
jafna misklfð þá, sem komið hefir upp
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milli ábúandans á Sauðá og Sauðárkróksbúa, en umboðsvaldið.
Þar sem h. þm. Eyf. (J. J.) vitnaði i
það, að hingað til hefði það ekki verið
venja þingsins að gefa kost á þjóðjörð
um þeim til kaups, sem eiga land það,
sem kauptún standa á, þá er hér nokkuð öðru máli að gegna en verið hefir
áður; áður hafa það jafnan verið einstakir menn, sem falast hafa eftir kaupunum, en hér er það heilt sveitarfélag;
salan er þvi til hagsmuna fyrir hið opinbera, þótt það sé ekki beinlinis landssjóður. En það er undir þingi komið
og siðan stjórninni, hvort sá vegur álizt fær, sem nefndin leggur til að farinn sé; eg fyrir mitt Ieyti er í dálitium
vafa um það.
En hvað sem því liður, þá ætti þó
málshreyfing þessi að verða hvöt til
þess, að umboðsvaldið gjörði sitt til að
ná samkomulagi við ábúanda jarðarinnar, og fyrir ábúandann, til þess að
iáta undan.
Það er harla óviðkunnanlegt, að einstakir menn geti með þrákelkni spornað við því, að jarðir landssjóðs séu endurbættar, og þyrfti ef unt væri að reisa
skorður við þvi, að slíkt geti átt sér
stað.
Guðjón Guðlaugxson: Eg býst ekki
við að koraa með mikið nýtt í málinu
að þessu sinni, heldur verði ræða mín
að miklu leyti endurtekning þeirra skoðana, sem eg hefi áður látið í ljós, þvi
að enn hefi eg ekki breytt skoðun
minni frá fyrri þingum á þjóðjarðasölunni, og get eg þvi ekki verið með þvi,
að jarðir þessar séu seldar.
H. framsm. (Guðl. G.) tók það tram,
að augnamið undanfarinna þinga hefði
verið, að selja þjóðjarðir á erfðafestu,
en nú væri ekki fram á það farandi,
því að stjórnin væri þvf ekki sinnandi;
hún teldi það ekki heppilegan veg. Eg
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er nú enn ekki orðinn sannfærður um
þetta, þótt eg viti að bæði stjórnin og
ýmsir málsmetandi menn hafí nú þá
skoðun.
Eg fyrir mitt leyti hefi aldrei haft
það fvrir augum, að regluleg erfðafestusala kæmist á með þjóðjarðir á
sama hátt og hún tiðkast hér f Reykjavík. Eg hefi hugsað mér að komast
ætti á erfðafestuábúð, með meiri réttindum en nú tlðkast, en ekki erfðafestusala. Þessa hlið málsins mun
hvorki stjórnin né aðrir hata ihugað
verulega, af þvi að allir hafa fastbundið sig við erfðafestusölu, á sama hátt
og tíðkast i Reykjavík. Sú breyting
væri að minni ætlun ekki þýðingarmikil, varla stórum þýðingarmeiri en þjóðjarðasalan nú.
En taki landssjóður þá stefnu, sem
nú vottar fyrir f fjárlögunum, að styðja
landseta sína til húsa og jarðabóta
fremur en verið hefir, þá hygg eg að
ábúð á landssjóðsjörðum fari að verða
hagfeldari, bæði fyrir einstaklingana og
þjóðfélagið í heild sinni, en hin svokállaða sjálfseignarábúð, sem oft er
ekki svo nena að nafninu einu.
H. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) kvaðst ekki
þekkja neinn ókost kominn í ljós af
þjóðjarðasölunni. Bæði mun það nú
vera, að h. þm. (Guðl. G.) hafi ekki nógu
viðtæka þekkingu til að bera, til að
geta sagt með vissu um þetta, og þótt
svo væri, að hann væri gagnkunnugur um land alt, þá er litið á þeirri
reynslu að byggja. sem enn er fengin,
hún er of ung, ekki nema fárra ára.
Það er engin góð afleiðing til af þjóðjarðasölunni, ef hún kemur ekki einmitt fram á fyrstu árunum, en það
er engin sönnun fyrir þvi, að eins verði
framvegis, þvert á móti, gallarnir koma
æ betur og betur fram, þegar fram líða
stundir.
Það eru einkum áhuga og dugnaðar-
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menn, sem sækjast eftir þjóðjarðakaupunum, og þó að vel gangi á meðan
þeir sitja jarðirðarnar, hver getursamt
sagt, hvernig fara muni, þegar þeirra
missir við. Það er ekki hægt að býggja
verulega á þvi, hvernig þjóðjarðasalan
hefir hingað til reynst, hvernig hún
muni reynast þegar til lengdar lætur,
hún er of ung til þess. En það eru
einmitt sjálfseignarjarðirnar, sem þar
má miða við. Og hver er svo reyndin þar? Ef h. þm. (Guðl. G.) væri
kominn vestur i Dalasýslu, þangað sem
hann var áður yfirvald, mundi hann
finna þess vott, að einraitt sumar af
stærstu jörðunum þar, jarðir, sem sterkefnaðir menn bjuggu á, þegar hann
þekti til, mundu vera betur komnar
sem landssjóðseign, en sem eign prívatmanna. Það eru einmitt beztu jarðirnar, sem oft fara verst. Erfingjarnir
vilja ekki sleppa tangarhaldi af þeim
og búta þær svo sundur milli sin,
reisa á þeim margbýli og uppyrja þær
og niðurníða á ýmsa vegu.
Eg þekki þrjár jarðir við Breíðafjörð,
þar sem bjuggu sterkefnaðir menn fyrir 20 árum, en nú eru þær allar úr
sér gengnar, og ein þeirra þvi nær í
eyði. Kemur þetta til af þvi, að erfingjarnir hafa bútað þær sundur sfn á
milli og enginn vildi sleppa sinum
skika. Þeir hafa staðið móti því, að
efnilegir meun fengju jarðirnar keyptar, eða ættu kost á að taka þær á
leigu.
Eg veít ekki betur en að einn af
þessum erfingjum, sem átti x/< í erfðajörð sinni, stæði í vegi fyrir, að einn
maður keypti alla jörðina fyrir 9000
kr., sem mun hafa verið hæfilegt verð.
Jörðin er nú í mjög lélegri ábúð, sundurpörtuð, og ekki óliklegt að hún komist f bálfgjört kaldakol. Þetta er sú
reynsla, sem eg álit að vér eigum að
byggja á, og að vér megum búast við,
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að líkt fari með hinar seldu þjóðjarðir,
þótt alt annað sé en glæsilegt.
Eg hefi nákvæma afspurn af jörð
einni f Húnavatnssýslu; þar bjó mjög
gildur bóndi, og nú býr ekkja hans
þar góðu búi. Eg hefi átt tal við einn
af erfingjunum, og sagði hann sem svo:
Ef jörð þessi hefði verið eign föður okkar, þá mundum við erfingjarnir liklega hafa allir kúldast áfram á jörðinni og eyðilagt með því efnahag vorn og
hana; en nú helzt hún í góðu lagi og verður byggjanleg nýtum manni siðar meir,
af því ekkjan býr með nægum krafti
á henni; i stað þess sem varla mátti
búast við, að nokkur nýtur maður hefði
orðið til að taka hana, ef hún hefði niður niðst, heldur hefði hún haldið áfram
að vera
sundurbútað
amlóðahæli.
Þetta er dæmi, sem vér ættum að festa
augun á.
Enn hefi eg það að athuga við þjóðjarðasöluna, að þótt þingið vilji selja,
þá seljast þær ekki allar. En hverjar
þeirra seljast svo ekki? Þær, sem lakastar eru; en beztu jarðirnar, sem mestur skaði er fyrir landssjóð að missa,
þær ganga út.
Það er min hjartans sannfæring, að
það sé miklu meiri heill fyrir landið,
að landssjóður haldi eigi að eins áfram
að hafa eignarhald á jörðum sinum,
heldur að hann eignaðist sem flestar
jarðir i landinu.
Eg skoða svo, að það skerði hvorki
velmegun né réttindi einstakra manna,
þótt þjóðjarðir fáist ekki keyptar. Sökum þessarar skoðunar minnar get eg
hvorki verið með sölu þjóðjarða yfir
höfuð, né heldur þessara einstöku þjóðjarða, sem hér ræðir um. Að því er
hina einstöku liði frv. snertir, þá hefi
eg ekki fullan kunnugleik ti) að geta
sagt um þá með vissu. En eftir þeim
uppjýsingum, sera eg hefi fengið, mundi
eg helzt hafa verið með sölunui á
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Horni, væri eg með nokkdrri þjóðjarðasölu. Þar er ábúandi, sem hefir setjð
jörðina lengi og sjálfsagt fremur vel,
og nú langar hann til að kaupa hana
til ábúðar handa syni sínum; þetta tel
eg hina gildustu ástæðu, sem gæti verið til að selja þjóðjörð, og það er einungis af því, að eg er fráhverfur allri
þjóðjarðasölu, að eg get ekki greitt
atkvæði með því, enda getur það eins
vel komið fram á þessum manni eips og
svo mörgum öðrum, að landssjóður reynist honura hinn bezti landsdrottinn,
miklu betri en lánardrotnarnir reynast mörgum þeim, er sökkva i skuldir
við að kaupa ábúðarjarðir sinar. Eg
vissi ekki áður um það, að verið væri
að fala landssjóðsjörð til kaups úr
Strandasýslu; mér hafði ekki verið falið á hendur að fiytja það raál á þing.
Sýslubúum minum er kunnug skoðun
min á þjóðjarðasölunni, og hefir það
liklega verið talið þýðingarlítið, að biðja
mig fyrir það mál.
Eg er ekki fullkunnugur til þess að
geta gefið glöggar upplýsingar um það,
8em h. frsm. (Guðl. G.) mæltist til, þó
hygg eg að jörð þessari beyri ekki
veiði til, ef átt er við laxveiði og silungsveiði. En á hinn bóginn liggur
jörðin við sjó, og er þar suraarfiski
töluvert: en ef til vill er lítið um haustfiski þar, af því að þar er ekki lendandi fyrir brimi; aftur á móti er þó
útræði frá næstu bæjum þar í kring;
og flskiverið Gjögur er þar skamt
frá.
Að því er snertir sölu þjóðjarðar
þeirrar við Sauðárkrók, er frv. getur
um, þá er eg þar ókunnugur, en það er
augljóst, að varhugavert getur verið
fyrir landssjóð, að selja jörð, sem líkindi eru til að verði kaupstaðarstæði,
af þvi hafa má raiklu meira upp úr
henni á þann hátt; og þó jörðin sé
ekki kaupstaðarstæði, getur hún hækk-
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að í verði við það, að kaupstaðarbúar
þurfl á henni að halda, og bjóði þvi
hærra verð fyrir hana þegar ábúðarskifti verða. Eg get þvi, sem sagt,
ekki aunað en verið mótfallinn þessum
iið, hvað sem nú hinum líður.
Jón Jónsson 2. þm. Eyf. Eg vildi
minnast á eitt atriði, sem háttv. frsm.
drap á, sem sé það, að innheimtan á
afgjaldi umboðsjarða er nokkuð dýr.
En þetta atriði út af fyrir sig þarf ekki
að vera nein ástæða fyrir landssjóð
til að selja jarðirnar. Það mætti vel
gjöra innheimtuna ódýrari með öðru
fyrirkomulagi, t. d. með því að fela
hreppstjórunum hana á hendur, og
vildi eg að eins benda á þetta.
Þá gat hann þess og, að innheimtan
gengi tregt, og að landssjóður ætti því
mikið útistandandi af þessum afgjöldum, og svo mun það vera, þó sú upphæð sé minni nú en fyrir nokkurum árum, en einmitt þetta, að afgjöldin greiðast illa, leiöir til að spyrja: hvernig
er þessum jörðum háttað ? Og þá kemur það í ljós, að illa er búið á þessum
jörðum.
Það eru þær jarðirnar, sem minstar
likur eru til að verði keyptar. Það
eru jafnan álitlegustu jarðirnar, sem
beðið er um, og verður þvi að gjalda
varhuga við, að ekki fari svo á endanum, að landss;óður hafi selt allar
þær jarðir, sem nokkur vill nýta, en
sitji svo uppi roeð hinar, sem enginn
kærir sig um, og afgjöldin fást treglega
af. Mér finst rétt að vekja alvarlega
athygli á þessu, áður en atkvgr. fer
fram.
Framsögumaður (Guðlaugur Quðmundsson): Eg hefi fáu við að bæta
við það, sem eg þegar hefi sagt. H.
þm. Strandam. kom fram með nokkurar
ástæður fyrir þvi, hvers vegna hann væri
á móti frv., en mér virtust ástæður
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þessar vera sfður gegn sölu þjóðjarða
en gegn sjálfseign yfir höfuð. Qann
lét i ljós, að landssjóður ætti að eiga
allar jarðir á landinu, sökum þess, að
hann væri hinn bezti landsdrottinn.
Skoðun þessa get eg að visu skilið, en
er henni alveg mótfallinn, og eg býst
við, að ekki séu margir á henni raeð
honum.
H. þm. drap einnig á, að eg mundi
naumast fær um að fjalla um þetta
mál, þar eð eg hefði ekki víðtækari
reynslu en úr þeim héruðum, þar sera
eg þekti til, en víða væru aðrar ástæður, og þvi hægt að líta öðruvisi á.
Eg get borið h. þm. þetta sama á brýn;
hann þekkir liklegast hinar sérstöku ástæður í sínu héraði, en eg get sagt
með vissu, að hann hafi ekki fremur
auga fyrir, hvernig hagar til í öðrum
héruðum, en eg.
H. þm. hélt því einnig fram, að vér
gætum ekki dregið óyggjandi ályklanir
af þeirri almennu reynslu, er þegar
væri fengin; hinar beztu þjóðjarðir hefðu
náttúrlega selst fyrst, og því værireynsla
sú, er komin væri, bærileg. Eg vil
svara þessu fyrst með þeim almennu
orðum, að það er ekkert það 1 lífinu,
sem ekki getur einhvern tíma haft einhvern ókost í för með sér, en það
mætti æra óstöðugan, að eltast við allar
slíkar getgátur. Eg get svarað honum
út frá reynslu þeirri, sem eg þekki, og
nær yfir 20 ár. Eg þekki ekki, að
seldar þjóðjarðir, fremur en aðrar jarðeignir, er gengið hafa kaupum og sölum, eða að erfð, hafi partast sundur
að jafnaði eða nlðst niður. Vitanlega
í höndum slóða fer alt slóðalega, og
slóðar eru allstaðar til, en að það hafi
skaðleg áhrif á duglega menn að verða
sjálfseignabændur, á eg bágt með að
skilja.
H. þm. færði það til, að landssjóður
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værí hinn bezti laudsdrottinn, hann hefir keypta, en það fekst ekki. Nú er hann
nú að vísu ekki veriö það svo mjög hing- fiuttur af jörðinni, en hana situr maðað til, en hann getur auðvitað skánað. Þá ur svona i meðállagi, og það er sennisagði hann, að ábúðin væri hagfeldari, af legt, að, að tíu árum liðnum, sé hún öll
þvf menn fengju jarðirnar uppá lengri lögst í eyði. Vissu menn i Kirkjubæjtima. Þetta skal eg kannast við; en þá er arumboði, að þeir gætu fengið keyptar
hitt, að afgjaldið á að greiðast í pen- jarðirnar, mundu þeir kaupa þær og
ingum til landssjóðs, og það vita allir, reyna að bjarga þeim. Eg veit þannað það er hægra fyrir bóndann að ig um þrjár jarðir, sem liggja undir
greiða í venjulegum landaurum en i eyðileggingu og þó hafa verið falaðar.
beinhörðum peningum. Það er undan- Ein þeirra er sérstaklega á góðri leið
tekning, að utanhéraðsmenn eigi land- með að eyðileggjast; en væri hægt að
eignir i héraðinu, tíðast eru það innan- selja hana þegar, mundi auðið að bjarga
héraðsmenn, og þá er það hagur fyrir henni. Þó að nú, ef til vill, þeir menn
sveitirnar, að jarðeigendurnir eru hér- sitji sumar af jörðum þessum, sem ekki
aðsins ibúar og gjalda þar af eign vildu kaupa, þá eru kannske aðrir, sem
sinni. Aftur á móti er afgjaldið til vildu það og flyttu þangað, ef þær væru
landssjóðs eitt hið mesta. farg, þar sem i boði.
Þaö er eitt verulegt atriði, sem mælmargar eru þjóðjarðirnar. Það er t. d.
svo með V.-Skaftafellssýslu, sem greið- ir fram með þjóðjarðasölunni: húnstyðir nálægt 4000 kr. í afgjöld til lands- ur að sjálfseign og sjálfsábúð; en það
sjóðs, og það er tvöfalt á við öll þing- er í mínum augum eitt hið bezta ráð
gjöld manna í þvi sama héraði. Mönn- til að koma bændum upp í efnalegu
um ætti að geta skilist, hvilik blóð- tilliti og gjöra þá að sjálfstæðum mönnum.
taka þetta er fyrir bændurna.
Þorldkur Guðmundsson: Eg hefi oft
Að sala þjóðjarðanna hafi nokkurn
skaða í för með sér fyrir landssjóð, áður talað í þessu máli á undanfarandi
sé eg ekki. Þegar peningamál vor eru þingum, og ætla mér ekki að fara að
á þvi stigi — þökk sé landsbankan- taka nú upp þær ástæður, sem eg áður
um! — að bankastjórinn býst við verð- hefi framfært, en er nú sem fyr meðhruni á fasteignum ofan i helming eða mæltur sölu þjóðjarða yfir höfuð, en það
þriðjapart verðs (1. þm. Árn.: þetta stendur sérstaklega á um 2 af þessum
hefir bankastjórinn ekki sagt, stendur jörðum, sem nér er um að ræða, Horn
í fiugritinu!), þá sé eg satt að segja í Skaftafellssýslu og Sauðá í Skagafj.ekki, hver skaði það getur orðiö fyrir sýslu. Á landi annarar, Sauðár, er kauplandssjóð að losna sem fyrst við jarð- tún, en á landi hinnar gæti ef til villi
ir sinar; það væri víst ekkert óheppilegt. framtiðinni komið upp verzlunarstaður,
H. þm. mun hafa rétt fyrir sér í þvi, og er þvi rétt að fara varlega í að selja
að menn hafi sózt eftir að kaupa beztu þær. Þeirri skoðun hefir verið haldið
jarðirnar, það er auðsætt; en þó þekki fram i seinni tið, að landssjóður ætti
eg dæmi þess úr Kirkjubæjarklausturs- fremur að kaupa jarðir en selja, en
umboði, að bóndi hefir sótt um að fá það gæti vel farið svo, að slikt reyndjörð keypta, sem var að eyðast af ist mjög óheppilegt. Eg skal taka eitt
sandi. Ábúandinn ætlaði að reyna að dæmi: Þegar harðnað hefiri ári, hefir
yerja jörðina, ef hann fengi hana stundum ekki verið trútt um að fólk
Alþ.tlð. B. 1899.
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yrði landinu fráhverft, og reyndi til að
komast til Ameríku, og farið til muua,
og svo getur enn farið. Setjum nú svo,
að fólk streymdi af landi burt, en landssjóður ætti flestar jarðir, hvað mundi
honum verða úr þeim? Nú munu einhverjir ef til vill svara, að það standi
á sama, en þvi er ekki svo varið. Það
sem hefir haldið mörgum aftur frá að
stökkva úr landi, heflr einmitt verið
sjálfseignin; hún hefir einmitt verið hentugur tjóðurhæll fyrir margan
mann.
Þannig getur það orðið hættulegt að
landssjóður fari að auka jarðeignir sinar. Umboðskostnaðinum mætti koma
betur fyrir, og felst eg á uppástungu
h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.), um að vel mætti
fela innheimtuna hreppstjórunum, eða
sérstökum manni i hverjum hrepp, þar
sem slikar jarðir eru. En það er nú
mín skoðun, að umboðsmennirnir séu
ekkert ofhaldnir af því sem þeir fá, ef
þeir leysa það vel af bendi; en ekki
vildi eg gefa mikið fyrir umboðsmannseftirlitið i Gullbringu- og Kjósarsýslu,
eins og það heflr verið frá því eg fyrst
þekti til, og mætti segja næstum hlægilegar sögur af því.
Halldór Daníelsson: Það var að eins
eitt atriði, sem eg vildi vekja máls á,
sem sé 3. gr. frumv., um að andvirði
jarðanna skuli renna i Ræktunarsjóð Islands. Samkv. frumv. því um Ræktunarsjóðinn, er fór hér frá deildinni, átti
andvirði þeirra þjóðjarða, er seldar
væru fyrir 31. des. 1898, að renna i
sjóð þenna, en eftir þessu frumv. er
söluheimildin til 31. des. 1902. Það á
nú reyndar betur við að breyta þessu,
þegar Ræktunarsjóðurinn kemur aftur
til umræðu, en eg get ekki stilt mig
um, að láta þá hugsun raina i ljósi, að
ef andvirði allra seldra fasteigna landssjóðs um ókominn tíma ætti að renna
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í Ræktunarsjóðinn, þá virðist mér gefin
svo mikil freisting til að selja fasteignir, — þvi margir vildu sjálfsagt auka
Ræktunarsjóðinn — að hér sé komið út
á viðsjála braut, — það orð hefir stundum heyrst hér í deildinni i sumar —
og gæti þá farið fyrir þeim, er styrkja
vilja Ræktunarsjóðinn, likt og sagt var
um suma biskupa i kaþólskum sið til
forna, að þeim þætti ekki svo mikið á
móti þvi, að borðað væri kjöt á föstunni, af þvi þeir fengju jarðir i staðinn.
Þórður Guðmundsson: Eg var ekki í
þingsalnum á siðasta þingi, þegar talað var um þjóðjarðasöluna. Eg stend
því upp að eins til þess að gera grein
fyrir atkvæði mínu, með því eg hafði
ekki tækifæri til þess á síðasta þingi
1897. Eg skal þá lýsa því yfir, að eg
get ekki verið með þeim, sera eru eindregið á móti þjóðjarðasölunni. Það,
sem helzt er haft á móti sölu þessara
jarða, er, að þær verði ver setnar, og
að það fé, sem fyrir þær er goldið,
verði eyðslufé. Hvað þessu síðast talda
viðvíkur, þá þykja mér þingmenn illa
treysta þinginu, ef þeir halda, að það
geti ekki sett reglur um þetta; eg álít
að þinginu sé trúandi fyrir að meðhöndla
það, eða ráðstafa því sem öðru fé landsins. í mínu kjördæmi eru táar þjóðjarðir, og á eg því bágt með að dæma
um, hvernig þær alment eru setnar af leiguliðum, en hitt er vfst, að eg
hefi ekki séð aðrar jarðir betur setnar
en sjálfseignarjarðir, enda er meiri ástæða fyrir eigendurna að sitja jörðina
vel, en leiguliða. Halda menn að maður fari betur með annara gripi en sína
eigin? Halda menn að ábúandi á jörð
geri meira til að bæta hana, ef aðrir
eiga hana, en ef hann á jörðina sjálfur? Eftir þeirri kenningu væri bezt að
bændur byggi við leigufénað, sérdeilis
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vegna þess, að þeir hefðu ástæðu til
að fara betur með hann en þann fénað
sem þeir ættu sjálfir, en allir vita þó,
að það er talið mjög óbúmannlegt, að
bændur hafi mikið af leigufénaði á búi
sinu. Það hefir verið minst á, að það
væri gott, að sett hefði veriö inn í
fjárlagafrumv. ákvæði um að landssjóður legði fé til að byggja upp hús á
þjóðjörðum, og að þær mundu verða
betur setnar fyrir bragðið.
Eg skal
ekki segja neitt um það, hvort þetta er
satt eða ekki, en í mfnum augura er
það ekkert glæsilegt, og eg efast um,
að landssjóður græði á þessu. Jarðir
eru nú f lágu verði og altaf að falla,
og eg efast um að landssjóður hafi meir
upp úr jörðum sinum, þótt hann leggi
þetta í kostnaðinn.
Eg þekki ekki þessar jarðir, sem hér
er um að ræða, en eg greiði atkvæði
með, að þeir, sem vilja kaupa þær, fái
þær keyptar, því að mínu áliti er
fyrsta skilyrði fyrir, að landbúnaðurinn
taki framförum, það, að sjálfseignarbændum fjölgi i landinu, enda sé eg
ekki neitt hagræði fyrir laudssjóð, að
vera að burðast með margar jarðir, og
borga stórfé fyrir að innheimta gjöldin
og koma þeim i peninga, sem að minu
áliti er ekki nema til að skaffa einstökum mönnum atvinnu.
ATKVGR.: Brt. við 1. gr. á þingskjali 233 íyrst tekin til atkv.
Brt. við 1. lið á því þingskj.: »Horn
í Nesjahr. etc « á þingskj. 272 sþ. með
11:4 atkv.
1. liður á þingskj. 233, þanuig breyttur, samþ. með 12: 9 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Klemens Jónsson, Guðj. Guðlaugsson,
Eirikur Gislason, Halldór Danielsson,
Guðl. Guðmundss., Jens Pálsson,
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já:
nei:
J. J., þm. A.-Sk., Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
J. J., þm. Eyf.,
Olafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sighv. Arnason,
Skúli Thoroddsen,
Sig. Gunnarsson, Tr. Gunnarsson.
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thorodds.
Þorl. Guðmundsson.
2. liður á þingskj. 233 samþ. með
12: 7 atkv.
3. liður á þingskj. 233 samþ. með
12:4 atkv.
4. liður á þingskj. 233 samþ. með
11:5 atkv.
Brt. á þskj. 233 við viðaukatill. á
þskj. 153 sþ. með 15 shlj. atkv.
Viðaukatill. á þskj. 153 feld með 12
gegn 9 atkv.
Orðabreyting á upphafi 1. gr. eftir till.
nefndarinnar, á þingskj. 233, samþ. án
atkvgr.
1. gr., þannig breytt, samþ. með 11
gegn 8 atkv.
Oröabreyting við 2. gr. samþ. án
atkvgr.
2. gr, þannig breytt, samþ. með 11
samhljóða atkv.
3. og 4. liður á þingskj. 153 tekinn
aftur.
3. gr. sþ. með 12 shlj. atkv.
3. liður á þingskj. 233 sþ. með 13: 1
atkv.
4. gr. sþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögnin, eins og hún er breytt á
þingskjali 233, samþ. án atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. raeð 11 : 9
atkv.
Þriðja urar. (C. 333), 10. ágúst.
ATKVGR.: Frv. var felt með 12: 10
atkvæðum.
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Varúðarreglur gegn ósútuðum
húðum.
FRUMVA.RP til laga um varúðarreglur
gegn innflutningi á ósútuðum húðuro
(um bann gegn innflutningi á ósútuðum húðum) (C. 141); 1. umr., 21. júlí.
Flutningsmaður (Guðl. Guðmundsson):
Til stuðnings frumv. þvf, er hér liggur
fyrir, vil eg leyfa mér að benda háttv.
deild á ráðherrabréf frá 1. júnf 1891 í
Stjórnartlðindunum (B. 71). Þarergerð
ljós grein fyrir þvi, hvílik hætta geti
stafað af því, að flytja ósútaðar húðir
inn í landið, sem vfða hafi komið á
stað miltisbrandi í skepnum. Þá þegar
(1891) vakti landshöfðingi máls á því,
hvort ekki væri rétt, úr þvf svo mikið
væri í húfi, að reyna með lögum að
koma f veg fyrir innflutning ósútaðra
skinna. Á sömu skoðun var heibrigðisráðið danska í bréfl frá 6. október 1891.
Á sfðari árum hefir þessi hætta verulega aukist, og kemur varla það ár fyrir, að ekki drepist eitthvað af skepnum
úr miltisbrandi. Það er rajög ervitt að
koma í veg fyrir þetta, þvi sóttin er
svo næm, að ekki þarf meira til en að
skepna biti gras, þar sem húð heflr legið
eða drekki vatn, þar sem hun hefir verið bleytt f. Þetta er altaf stór skaði
fýrir bóndann, sem missir skepnuna,
þvf hann verður að grafa hana niður
með húð og hári, án þess að hún komi
að nokkurum notum. Það er ilt að
einangra sjúkdóminn, og því öll líkindi
til, að bann fari í vöxt; en það er of
seint að byrgja brunninn, þegar baruið
er dottið í hann. Hér í þessu frumv.
er farið fram á, að banna hreint og
beint allan innflutning á ósútuðum húðum, og að minni hyggju eru öll önnur
ráð ófullnægjandi. Þótt settar væru
reglur um það, að láta húðirnar liggja
einn sólarhring í sóttvarnarlegi, þá er
alls eigi örugt að þeim reglum verði fylgt.
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Eg fyrir mitt leyti get ekki séð, að
það sé ókleyft eða óheppilegt, að banna
innflutning á húðum, vegna þess, að við
nauðsynlega þurfum að fá þær aðfluttar. Eftir minni skoðun höfum við næga
skinnavöru i landinu, ef rétt er aðgætt.
Samkvæmt verzlunarskýrslum frá síðasta ári voru flutt inn i landið skinn
fyrir 111000 kr., en útflutningur á skinnum nam 102000 kr. En hér er þess að
gæta, að í þessura 111000 kr. eru einnig talin sútuð skinn, svo það er augljóst að af ósútuðum skinnum flytjum
við miklu meira út en flutt er inn, og
við hljótum því að hafa nóga skinnavöru f landinu. Það er sérstaklega ein
tegund skinna, sem við flytjum mikið
út af, og meira en æskilegt er, nefnil.
saltaðar sauðargærur. Utflutningur á
þeim nemur árlega 90500 kr., vel að
merkja: þessi 90500 kr. eru að eins
fyrir skinnin, en ekki ullina, því útlendingar gefa ekki eyrisvirði fyrir ull af
söltuðum gærum. Skinnin eru brúkuð
t d. f hanzka, en ullin er leyst af f kalkvatni og henni fleygt f sorpið, því húh er
þeim að eins til trafala. Það má geta
því nærri, hversu hyggilegt það er, að
kaupa ósútaðar húðir, sem ekki eru
betri en okkar skinn, og þar á ofan
pestnæmar, en flytja aftur út úr landinu, ef ekki meira, þá að minsta kosti
jatngildi þessara innfluttu húða. Þessar húðir munu ekki reynast betri til
slits en okkar skinn, og hefi eg sjálfur reynsluna fyrir mér i því. Eg hefi
tvöfalda ástæðu til að halda þeðsu frv.
fram: fyrst og fremst það, að hinar útlendu húðir oft og tiðum eru pestnæmar, og bitt annað, að eg vil að fé það,
sem nú gengur úr landinu fyrir útlenda skinnavöru, haldist 1 landihu sjálfu.
Eg vil þvi fastlega mæla með, að frv.
sé látið ganga til 2. umr.
Þorldkur Guðmundsson:
Eins og
það væri æskilegt i alla staði, að banna
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innflutning á ósútuðum húðum, þá held
eg þó ekki að það sé gjörlegt, þvi eg
efast stórkostlega ura, að landið sjálft
sé svo birgt að skinnavöru, að það
geti fullnægt þörfum landsbúa í því
efni. Eg skal ekki efast um, að það
8é rétt, sem háttv. flutningsra. sagði um
inn- og •útflutninginn eftir verzlunarskýrslunum, og það er sömuleiðis rétt,
að hin útlendu skinn eru mjög misjöfn
og ekki betri, heldur verri, en okkar
húðir, en þess er að gæta, að þar sem
sérstaklega er lögð stund á sauðfjárrækt, þar er hart um skæðaskinn, það
er að segja leður, þvi sauðskinnin eru
úthaldslftil. Eg vil til dæmis taka það
fram um smala í sveit, að það mætti
æra óstöðugan að leggja þeim til sauðskinn á fæturna, þeir mundu sem oftast koma heim að kvöldi með botnlausa skó og berfættir. Að þvi er
saltaðar gærur snertir, þá er það líklegt, að kaupmennirnir ættu að sjá
sinn hag i því, að raka gærurnar og
hirða ullina, ef skinnin þá væru jafnútgengileg verzlunarvara, því uliin
slagar hátt upp í verð skinnanna. Aftur á móti er það ekki svo þægilegt
fyrir sveitabændur, sem komnir eru
langt að i kaupstaðinn með fé til slátrunar, að láta raka gærurnar og fá skinnin
vel hirt. Eg skyldi fyrstur manna vera
með frv., ef eg ekki væri fyllilega sannfærður um, að það mundiverða skortur á
skæðaskinni i landinu, ef það næði fram
að ganga. Öðru máli var að gegna áður en hrossasalan komst á, þvi þá var
slátrað töluverðu af hrossum, og nautgriparæktin yfir höfuð meiri.
Eg álit ekki heppilegt að nota sútuð
skinn, því þau eru dýr, ekki góð til
slits og tæplega vatnsheld.
Ef mögulegt væri að fyrirskipa með lagaákvörðunum um meðferð á aðfluttum ósútuðum húðum, svo engin hætta stæði af
þeim, þá væri það gott og gagnlegt.
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Skúli Thóroddsew. Eg tek undir með
háttv. 2. þm. Árn., að það er ekki rétt
að samþykkja þetta frumv. Tilgangurinn er góður að þvi leyti, sem hann
er sagður miða til að fyrirbyggja miltisbrand í skepnum. En raér finst háttv.
flutningsmaður gera of mikið úr hættunni. Sjúkdómstilfellin eru fremur fá,
og það er ekki nema einstöku sinnum
og úr einstöku sýslum að maður heyrir þeirra getið. I Isafjarðarsýslu hafa
á 14 árum komið eitthvað 3 tilfelli
fyrir alls, að þvf er eg minnist; og þar
sem hættan er þvi tiltölulega lítil og
lög eru til frá 11. desember 1891,
sera gefa lögreglustjórum vald til að
fyrirskipa sérstakar reglur til að fyrirbyggja sóttnæmið, þá álit eg ekki þörf
á að koma með slíkt frumv.
Háttv.
flutningsraaðHr sagði, að það væri ekki
nóg, þótt það væri fyrirskipað að láta
húðirnar liggja í klórkalksuppleysingu,
þvi það væri ekki hægt að hafa eftirlit með mönnum í þvi efni; en hér liggur svo stór hegning við, miklar sektir
og fangelsi, að eg held að kaupmenn
varla mundu hætta á að undanfella
þessar varúðarreglur. Eg held að mér
sé óhætt að fullyrða, að þessum reglum
hafi altaf verið vel hlýtt f minu kjördæmi, en einmitt þess vegna hefir þar
líka verið kvartað um skort á skæðaskinni, þvi það er töluvert erfitt fyrir
kaupmennina, einkum á vetrum, að
tullnægja eftirspurninni, þegar þeir
þurfa að láta húðirnar liggja í klórkalksuppleysingu. Þær þurfa þó að
þorna, því enginn kaupir þær hráblautar upp úr leginum. Það er min
skoðun, að víóa mundu verða vandræði með skófatnað, ef þetta frumv.
kæmist á. Það má kannske eftir skýrsluni og samanburði á inn- og útflutningi
sanna, að landið geti framleitt nóg af
skinnavöru; en meðan nautgriparæktin
er svo litil, getur landið ekki fi’amleitt

1403

V&rúðarreglur gegn ósAtuðum húðum.

nóg af skæðaskinni, þvi eins og háttv.
þm. Árn. tók fram, eru sauðskiun léleg
til skæða.
Ef litið er á verðið, þá
kæmi það einnig i ljós, að það væri
óheppilegt að banna aðflutning á húðum, því það mundi verða eins og nokkurskonar skattur á sjávarsveitirnar. Eg
verö þvi að vera á móti þessu frurav.,
og hlýt að lita svo á, sem enn sé ekki
kominn timi til slikra bannlaga, meðan
nautgriparækt vor stendur ekki á hærra
stigi.
Flutnm., Quðl. Guðmundsson: Eg skal
fyrst víkja að athugasemd háttv. 2. þm.
Árn. (Þorl. ö.), þar sem hann var
hræddur um skæðaskinnsleysi í landinu, et innflutningur þessi væri bannaður. Eg sýndi i inngangsræðu minni
með órækum tölum, að hræðsla þessi
er bábilja ein; hún stafyr af þvi, að
skæðaskirnsverzlun vor hefir farið i
vitlausa átt.
Þegar vér flytjum út
sauðargærur fyrir 90,500 kr. og þess
er að gæta, að hér er að eins talið
verðið fyrir skinnið, en eigi ullina með,
þegar þessa er gætt, og að vér flytjura
éigi meira inn af skinni, sútuðu og
ósútuðu, en fyrir 111,000 kr., og að ósútaða skinnið mun varla nema meiru
en 30—40,000 kr., þá sést bezt, á hverjura rökum hræðslan um skæðaskinnsleysið í landinu er bygð.
Til þess að geta flutt út skinn fyrir
90,000 kr., fleygjum vér frá oss öðrum
90,000 kr. i ull fyrir ekki neitt. Er nú
þetta háttalag svo heppilegt, að ekkert
eigi að gera til að kippa því í lag? H.
I. þm. ísf. (Sk. Th.) kvað hættuna af
útlendu húðunum minni en orð væri
á gert; þetta er alveg rangt. Hættan
er i raun og veru miklu meiri en menn
gera sér í hugarlund. Aðrar þjóðir
hafa nefnilega strangt eftirlit með þvi,
að til sin séu ekki fluttar nema ósótt
næmar húðir; það má þvi búast við að
hinum grunuðu húðum sébeint bingað,

1404

þangað sem eftirlitsleysið er. Það er
þvi sizt að fortaka, að hver ein einasta
húö sem hingað flyzt, kunni ekki að
vera pestnæm, og þaö er hreinasta
slimpilukka, að slysin af innfluttu húðunura skuli ekki hafa orðið margfalt
fleiri en hingað til hefir orðið. En hvað
lengi á þetta svona að ganga, hvað
lengi viljum vér eiga það yfir höfðura
vorum, að drepsótt sú, sem húðirnar
flytja með sér, verði þegar minst varir
landlæg hér? Mér finst sannarlega
ekki ástæða til að taka mikið tillit til
mótmælanna gegn frumv., þegar þetta
tvent kernur á móti þeim: hin afaróheppilega skinnaverzlun vor og hættan, sem af henni stafar.
H. þm. ísf. (Sk. Th.) sagði enn fremur, að bæjarfógetinn á ísafírði hefði
fyrirskipað varúðarreglur viðvíkjandi
útlendum húðum, og að þessum varúöarreglum hefði verið fylgt þar svo
rækilega, að ekki hefði slys hlotist af
hinura útlendu húðum i 14 ár. Eg skal
fúslega játa það, að kaupmennirnir á
Isafirði kunni að vera ákaflega löghlýðnir; en það eru víðar kaupmenn á landinu en á Isafirði, og ekki víst, að þeir
séu allir jafn-löghlýðnir þeim.
Það er ekki nema lítil bót í því, þótt
hæpt sé að lögsækja kaupmann og
máske fá hann sektaðan, þegar búfé
bónda hefir drepist fyrir eitran af útlendum húðum. En við það bætist, að
það er alt annað en auðvelt að koma
fram ábyrgð á hendur kaupmanninum,
þvi að til þess þarf tvent að sanna:
fyrst, að hin pestnæma húð hafi einmitt
verið frá honum, og í öðru lagi, að
það hafi verið húðin og annað ekki,
sem hefir orðið skepnunni að bana.
Það hefir verið sagt, að ef þetta frv.
kæmist fram, þá yrðu Islendingar að
fara að ganga á tréklossum eða berfættir. Eg sé nú reyndar ekki mikið á
móti þvi, þótt þeir brygðu fyrir sig tré-
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skóm; vitanlega tækju þeir þar upp bjallan við, að nú sé verið að leggja
danskan sið; en væru Islendingar ekki skatt á sjávarútveginn.
Hér finst mér þó ekki þurfa annað
danskir í öðru, þá mundi þetta ekki
stórskaða þá.
En þetta er nú ekki en óbrjálaða skynsemi til að sjá, að
Það er
einu sinni nauðsynlegt, því að ef sjáv- um ekkert slíkt er að ræða.
arbændur sneru sér að þvi, að kaupa er svo fjarri þvi, að ætlast sé til að
sjávarbændum sé iþyngt, að þeim er
sauðargærur af sveitabændum og rök
uðu þær, þá fengju þeir ódýrara skinn einmitt gefin ein bending um það,
en útlenda skinnið, sem þeirkaupa nú, hvernig þeir gætu farið að þvi að nota
og nærri þvf eins gott til slits eins og slórstundir sinar betur en nú gerist, og
margar af hinum útlendu búðum;ullina jafnfrarnt sætt heppilegri kaupum á
af gærunum fengju þeir fyrir ómak einni af sinum nauðsynjum.
sitt, og ætti það að koma sér vel við
Pétur Jónsson: Eg vildi óska að
sjóinn, þar sem oftast er lítið uro vinnu- eg gæti veitt máli þessu eindregið fylgi
ull; gætu svo sjávarmenn komið ull- mitt, en þvi er nú ver og miður, að eg
get þaö ekki. Það er fjarri þvi, að eg
inni i fatnað banda sér.
Eg veit að visu að segja má, að það bafi mætur á útlenda leðrinu, en eg sé
sé engin von að þeir nenni að hafa alt ekki, að vér getum til fulls án þess
Eg hefi töluvert
þetta umstang; bitt sé mun umsvifa- verið sem stendur.
minna, að kaupa skinnið i kaupstaðnum. fengist við vörukaup i Þingeyjarsýslu,
En þó efast eg um, að þingið kæri sig og eftir þeirri reynslu er það rétt, sem
um að taka tillit til þessa. Þetta mál eg segi, að því er þá sýslu snertir.
nær og beinlfnis til sjávarbænda, sem Reyndar veit eg, að besta- og kúaskepnur eiga; þeim er engu minni sveitir muni standa betur að vigi en
bætta búin af útlendu húðunum en hún, en aftur munu sumar sjávarsveitsveitabændunum.
Þó svo kunni að ir standa þar enn ver að vígi. Eg
vera, að ekki sé nægð af góðum skinn- hefí hugsað um, hvort ekki væri hægt
um hér á landi nú sem stendur, þá að fá betra skóleður en þetta útlenda
efast eg ekki um að nautsskinn kæm- skóleður vanalega gerist, og grenslast
ust i nokkurt verð — eg tel þau lítt eftir því, hvort ekki væri bægt að fá
seljandi nú —; þá mundi geldgriparækt innlent leður i stað þess; en hingað til
brátt aukast i landinu, og það er sann- hefi eg ekki rekist á það. Að undanarlega vert að styðja að þvi, að svo förnu hefir verið flutt inn í Þingeyjarverði, þvf að skortur á geldgriparækt sýslu það sem svarar */» húð á heimer einn þrepskjöldurinn í vegi fyrir því, ili; þetta virðist ekki mikið, en þess er
að landið verði ræktað sem skyldi. Eg að gæta, að æði mörg heimili birgja
er viss um, að við mundum fá betri sig sjálf að leðri, svo að þeim mun
tök á, bæði að rækta landið betur en raeira keinur á hin, og egsé ekki,
vér gerum nú, og að rækta meira land, hvernig þau mundu komast af án þess
ef geldgriparæktin kæmist 1 sama horf að fá skæðaskinn að, og eg hefi aldrei
og hún var i byrjun aldarinnar, að eg orðið þess var, að vér hefðum skóleður til sölu, sem nokkuru nemi. Þetta þarí
ekki taki árinni dýpra i.
Mér finst annars, að bvenær sem vel að athuga, áður en reglulegt bann
'talað er um að hlynna á einhvern bátt er lagt á innfiutning útlendra húða.
að landbúnaðinum, þá klingi altaf
Eg hygg, að eg hafi eins mikla
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reynslu í búskap, og meiri við smala- að ganga á tómum sauðskinnsskóm;
mensku, eins og háttv. þm. V.-Sk. þeim mundi oft og einatt ekki veita af
(Guðl. G.), og eg hygg, að það geti að hafa 2 -3 skó í smalaferðina, og
ekki komið til mála, að nota hið út- það sjá allir, hvilikan tima það tæki,
flutta sauðskinn til skóleðurs i stað út- að gjöra alla þá skó, og hvað það
lendu húðanna; verkatöfin við skógerð- kostaði, einkum um heyskapartimann.
iua yrði sjálfsagt meira virði en skinn- Saraa er að segja um það, að brúka
sauðskinn eins og þau gerast upp og
ið sjálft.
Á meðan ekki er hægt að sýna, að niður banda engjafólki, þar sem engjvér höfum sjálfir nóg rf nýtilegu skó- ar eru blautar. Eg imynda mér að
leðri, þá sýnist mér varúðarvert, að margir bændur í kjördærai h. þm.
leggja bann á innflutning skóleðurs; (Guðl. G.) mundu verða mér samdóma
yrði aftur á móti hægt að s^na með um þetta, þótt eg viti að vísu, að Vestgildari rökum en enn hata komið fram, ur-Skaftafellssýsla framleiðir meira skóað nægilegt skóleður fengist i landinu leður en margar aðrar sýslur, og því
sjálfu, þá mundi eg ekki vera á móti get eg skilið, að kjósendur háttv. þm.
algerðu innflutningsbanni, eða þá þvi, (Guðl. G.) myndu ekki finna eins til
að rajög hár tollur yrði lagður á inn- innflutningsbannsins eins og margir
flutt skóleður.
aðrir.
Hér á Suðurlandi er varla unt að fá
Þorlákur Guðmundsson: Það er að
visu ekki gott að segja nákvæmlega, innlent leður, þótt boðið sé þriðjungi
hve mikið fluzt hafí inn af ósútuðum meira fyrir það en útlenda leðrið, því
skinnum og hvað af sútuðum; en þó að það eru fæst beimili, sem framleiða
ætla eg að h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) nóg skóleður handa sér, og enn færri,
hafi sett verðið fyrir sútuðu skinnin sem eiga nokkuð aflögu; og eg ímynda
heldur lágt, þar sem hann gerði ráð mér, að meiri hlutinn hallist að þeirri
fyrir, að af því ósútaða hefði verið flutt skoðun, að landið framleiði ekki nóg
inn fyrir 30—40,000 kr., þvi það er skóleður nú sem stendur.
mjög mikið innflutt af sútuðum skinnÞórður Guðmundsson: Eg vildi óska,
um á ári. En þetta var nú ekki aðal- að eg treysti mér að styðja mál þetta,
efni málsins, heldur hitt, að hann taldi því að eg álít að meiningin sé góð; en
það bábylju, að eigi mundi nóg skóleð- eg er sannfærður um, að það mundu
ur i landinu. Eg tek undir með h. þm. stafa hrein vandræði af þvi, ef vér
S.-Þing. (P. J.), að eg tel mig hafa eins færum nú að banna með öliu innflutnmikla bureynslu og eins raikla smala- ing leðurs, og það verður að ráða atreynslu, og h. þm. (Guðl. G.), þótt eg kvæði mínu.
að visu játi að hann muni hafa hvort"Að öðru leyti skal eg ekki leitast við
tveggja til að bera fram yfir marga að hrekja það, sem h. þm. (Guðl. G.)
aðra embættismenn vora; og óhætt hefir sagt; það hafa aðrir þegar gjört.
mun vera að segja, að eg hafi gengið En þó skal eg geta þess, að sjálfsagt
fleiri smalaspor en h. þm. (Guðl. G.), talaði h. þm. (Guðl. G.) ekki af fullri
svo eg þykist hafa fulla reynslu við að reynslu, er hann sagði að menn gætu
styðjast, er egsegi, að eins og nú hag- gengið á tréskóm. (Guðlaugur Guðar til, þá mundi æði-erfitt að fá kven- mundsson: Við sjávarsíðuna). Hálffólk. til að gera alla þá skó, sem þyrfti hræddur er eg um, að menn yrðuhálfhanda smölunum okkar, ef þeir ættu stirðir að smala fénaði á þeim um
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hraun og heiðar eða í blautum .mýrum,
og má það vera undarlegt, þegar þeir
þm., sem búa i sveitum, skuli koma með
þvilika fjarstæðu.
Mér er kunnugt ura, að i því kjördæmi, sem eg er fyrir, og sem þó er
eitt af hinum helztu hesta og nautgripa héruðum landsins, þar er keypt
töluvert af ósutuðum húðum frá útlöndum. Vér verðum líka að gæta þess,
að það fækkar alt af hestum, sem slátrað er í landinu, þvi eftir þvi sem peningaþröngin eykst, eftir því er selt
meira af hrossum út úr landinu. Það
hefir verið talað mikið um hættuna af
hinum útlendu húðum. Viðvikjandi þvi
skal eg geta þess, að undir eins fyrsta
árið sem eg veitti forstöðu pöntunarfélagi þvi, sem eg stend enn fyrir, þá
var gerð sú ákvörðun, að ekki mætti
afhenda eitt pund af ósútuðum húðum
fyr en búið væri að láta þær liggja í
klórvatni Eg bendi á þetta af því, að
eg állt, að útlendu húðirnar geti verið
hættulausar, ef aðgætni og samvizku8ömu eftirliti er beitt.
Jens Pálsson: Eg skal leyfa mér að
fara fám orðum um málið, og vil eg
þegar i upphafi lýsa þvi yfir, að eg vil
ganga i lið með flutningsmönnum máls
þessa að því leyti, að eg vil ekki að
frumv. sé felt nú þegar; mér þykir ofmikið varið i það til þess. Mér er i
of fersku minni skaði sá, sem leiddi af
miltisbrandi síðasta vetur, til þess að eg
vilji ekki taka málið til sem allra rækilegastrar yfirvegunar, ef vera kynni,
að hægt yrði að koma þvi í eitthvert
viðunanlegt horf. I Þingvallasveitinni
gjördrápust gripir hjá einum bónda síðasta vetur úr miltisbrandi, og nokkuð
drap hann á 2—3 bæjum öðrum þar f
sveitínni. Þá er það og kunnugt um
hrossapest þá, sem kom upp á Eyrarbakka, og hættu þá sem af henni staf. Alþ.tíð. B 1899.
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aði, þar sem jafnmörg hross ganga
saman sem þar. I Garðahverfi drap
og miltisbrandur hross i vetur. Dýralæknirinn var sóttur þangað og hafði
eg tal af honum; virtist mér hann bera
töluverða áhyggju fyrir þvf, að ef ekkert væri aðgjört, þá gæti pest þessi
orðið hér landlæg áður en langt um
liði. Nú mun það engura vafa bundið,
að aðalhættan stafi af hinura útlendu
húðum. Eg óska þvi að frumv. fengi
að lifa, að minsta kosti þangað til tal
hefði verið haft at hinura lærða dýralækni, því að vera má að hann geti
gefið betri upplýsingar en enn eru
framkomnar hér, um, hvort nauðsynlegt sé, að banna með öllu innfiutning
hinna ósútuðu húða. Eg fyrir mitt leyti
er ekki mjög hræddur um, að tilfinnanlegan skort á skæðaskinni raundi
leiða at innfiutningsbanni þessu. Eitt
vitum vér, að árlega eru seld út úr
landinu mörg bundruð hrossa fyrir svo
lágt verð, að víðast hvar er engin
meining i að ala þau upp til sölu. En
gætu menn losað sig við þann hleypidóm, að vilja ekki hafa hrossakjöt til
neyzlu, þá er eg viss um að mönnum
yrði miklu notadrýgra að slátra hrossunum en selja þau, og hafa kjötið af
þeira til matar, en skinnið til skóa. Nú
vitum vér að þessi hleypidómur er að
þverra, svo að við því má búast, að
innan skamms fari svo, að vér eigum
töluvert meira af innlendu leðri til
skófatnaðar en nú.
Hér um Faxaflóabygðirnar er gott
innlent leður lítt seljanlegt, at því það
á að keppa við hið ódýra og lélegaútlenda leður. Væri nú bannaður innfiutningur á útlenda leðrinu, þá mundi
innlenda leðrið verða seljanlegra og
hækka dálítið i verði, og menn þá
leggja sig meir eftir að framleiða það.
En það get eg ekki talið skaða fyrir
89 (30. okt).
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þá, sem skóleður kaupa, þótt innlenda
leðrið hækkaði dálitið i verði: það reynist venjulega svo miklu haldbetra, að
alt mundi á endanum vinna sig upp.
Hér hefi eg þá bent á tvo mögulegleika fyrir þvi, að framleiðsla innlends
skóleðurs jykist, og er ekki gott að
segja að óreyndu, hvað mikið það
kynni að verða. Eg vona að við nánari íhugun finnist ráð til þess að laga
frumv. þannig, að menn geti sætt sig
betur við það en þeir virðast nú gjöra.
Állt eg því að ráðlegt væri að nefnd
væri skipuð til að íhuga það.
Hvað snertir lög um þetta efni, þá
er eitt af tvennu, annaðhvort eru þau
ónóg, eða það er torvelt að framfylgja
þeim. Að minsta kosti veit eg ekki
til að lögreglustjórar hér á Suðurlandi
hafi beitt þeim, og hvergi befi eg rekiö mig á reglur frá lögreglustjórunum,
er 8kipi fyrir, hvernig fara skuli með
ósútaðar, útlendar húðir. Eu eigi held
eg að þetta korai þó af vanrækt lögreglustjóranna, heldur af þvi, að þeir
séu hræddir um að eigi sé til neins
að nota sér heimild þá, sem veitt er
í Iögunum frá 11. des. 1891, um að
setja reglur um það, hvernig fara
skuli með ósútaðar aðfluttar húðir, þvi
að þeir búast ekki við að hægt sé að
hafa eftirlit með því, að reglunni sé
hlýtt. Án þess að <ig vilji hefta umræður málsins, þá leyfi eg mér, ef
ekki taka fleiri til máls, að stinga upp
á þvi, að 3 manna nefnd sé skipuð i
málið.
Klemens Jónssonz Eg er mjög hlyntur tilgangi frumv., sem er sá, að koma
i veg fyrir miltisbrand af útlendura, ósútuðum húðum. Eg er það þvf fremur, sem nokkur bættuleg tilfelli hafa
komið fyrir i minni sýslu, sem hafa
drepið skepnur fyrir fátæklingum, og
það getur ekki minsti vafi leikið á þvi,
að þau tilfelli, að minsta kosti flest
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þeirra, hlutust af aðfluttum húðum, og
það var að eins fyrir hepni, að það
hefir tekist, að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins.
Eg stóð annars aðallega upp af þvf,
að einn háttv. þingm. sagði áðan, að
það væri hægt fyrir lögreglustjóra, að
koma í veg fýrir útbreiðslu sjúkdómsim; af aðfluttum húðum með því, að
skipa kaupmönnum, að leggja húðirnar
i sóttvarnarlög, og úinn háttv. þingm.
ísf. (Sk. Th.) sagði, að lögreglustjórinn
á Isafirði hefði gefið slíka fyrirskipun
út, og lagt við sektir, og þeirri fyrirskipun hefði verið fylgt.
En eftir mfnu viti er engin lagaheimild til tyrir því, að lögreglustjórar
geti gefið út slika skipun. Hún finst
ekki f lögum frá 11. desember 1891,
og heldur ekki i hegningarlögunum, þvi
að minni meiningu á 294. gr. hegningarlaganna ekki hér við, heldur gæti
komið til máls, að 292. grein eða analogia hennar ætti hér við.
Eg hefi hugsað þetta atriði vel, og
jafnvel borið málið undir amtmanninn
yfir Norður- og Austuramtino, og við
höfum báðir komist að sömu niðurstöðu
um það. Ef þessu er öðru vísi háttað
á ísafirði, þá sýnir það einungis, að
kaupmenn þar bera óvenjulega virðingo
fyrir skipunum lögreglustjóra, og hlýtur það að gleðja alla.
Menn hafa látið þá skoðun i Ijósi,
að þeir væru hræddir um, að hörgull
yrði á skæðaskinni, ef innflutningur
yrði algjörlega bannaður, en til þess
að fyrirgirða það, og tryggja þó húðirnar frá, að breiða sóttnæmi út, hefi
eg hugsað mér, að koma fram með þá
breyt.till., að kaupmenn væru skyldaðir
að láta húðirnar liggja f klórkalksuppleysingu svo og svo lengi áður þær
væri seldar, að viðlögðum sektum. —
Með þessu væri hættunni að mestu
leyti afstýrt, og um leið fengin sú laga-
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heimild, sem háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) og ólagi eins og háttv. þingm. V.-Sk.
var að vitna til, og ættu báðir máls- (Guðl. G.) tók fram. Þó getur verið,
aðilar — meðmælendur og mótstöðu- að tillaga háttv. 1. þingm. Eyf. (Kl. J.)
menn frumv. — að geta lallist á þetta. um að setja föst ákvæði um, að láta
Með þessu féllu bara burtu 1. og 2. gr., skinnin liggja i sóttvarnarlegi, gæti nægt
auk þess sem þyrfti að breyta fyrir- til að afstýra hættunni. En þó kýs eg
sögninni, en eigi að síður gæti það heldur hitt, að innflutningur á útlendum
skoðast sem sama frumv.
ósútuðum húðum sé bannaður, bæðí
Pétur Jónggon: Eg get að öllu leyti vegna hættunnar og líka hins, að menn
fallist á tillögu háttv. 1. þingm. Eyf. stundi sem bezt, að nota sinar eigin
(Kl. J). Mér gleymdist að geta þess afurðir.
áðan — sem eg hafði þó ætlað mér,
Bjöm Sigfúgson: Eg get ekki betur
þó ekki hafi það sérlega þýðingu —, séð en að rök háttv. þingm. V.-Skaftf.
að á siðari árum hafa verið fluttar ár- (Guðl. G.) séu góð og gild, og að hann
lega 100—200 húðir til þeirra sveita í hafi ekki gert of mikið úr þeirri hættu,
Þingeyjarsýslu, sem til Húsavíkur sem geti stafað af innfiutningi á útlend
sækja, en enginn miltisbrandur komið um húðum. Það er hreint og beint
upp, sem ekki hefir verið augljóslega merkileg hepni, að miltisbrandurinn
at öðrum orsökum en skóleðurs, að skuli ekki vera orðinn hér landfastur
undanteknu einu tilfelli, sem þó er eða hafa útbreiðst meira en hann hefir
vafasamt, hvort hlotnast hefir af þeim gert. Það er víst, að hjá öðrum þjóðorsökum.
um rikir mjög sterkur ótti fyrir þessum
Hér í Reykjavík var einu sinni aug- voðalega sjúdómi, t. d. hjá Frökkum,
lýst svo kallað >garanterað< skóleður, þvi þeir kalla þá staði, sem gripirnir
og keypt norður í Þingeyjarsýslu, og eru grafnir á, »bölvaða jörð«. Það er
var ekki öðru en þessu skóleðri til að ekki einu sinni óhult, að grafa skepndreifa í þvi tilfelli.
urnar i jörð með húð og hári, þvi að
Sighvatur Árnason: Eg ætla ekki að gerlar þeir, er sjúkdómnum valda, eru
fara mörgum orðum um þetta mál, en svo llfseigir, að þeir geta komið upp
eg lít svo á frumv., að meðraælendur aftur eftir langan tima, og er sízt fyrþess hafi sterkari ástæður fyrir sér en ir að synja, að þeir á þann hátt geti
hinir. Þessi ótti, sem menn bera fyrir komist niður i skepnur með grasinu og
þvi, að skæðaskinnsekla verði i landinu, valdið dauða þeirra. Eg get bent á
ef frumv. kemst á, kemur til af þvi, eitt tilfelli, sem sýnir, hver voðagestur
að þeir festa augun blátt og bert á þvi, þessi sjúkdómur er.
að það er kominn sá vani á og öfug
Það kom miltisbrandur á eitt heimili
verzlunaraðferð, að kaupa útlend skinn i Húnavatnssýslu og drap bæði hross
eða útlendar húðir til skófatnaðar, en og kýr. Eigandinn, fátækur barnamaðekki af því, að það í raun og veru sé ur, vann sjálfúr að þvi, að flá skepnskortur á skæðaskinni i landinu sjálfu. urnar og rista upp. Það vildi svo til,
Eg veit um menn, sem hafa rekið naut að hann hafði skeinu á andliti, og að
til Reykjavikur til slátrunar, og skilið blóð kom i hana, en það dró mannskinnin eftir til sölu, og hafa þau ann- inn til dauða. Menn geta þvi séð, að
aðhvort ekki selst, eða þá fyrir sára- hér er um mikla hættu að ræða. —
lágt verð. Svo þetta kernur til af vana Eg held þvi fyrir mitt leyti, að það sé
«ö*
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full ástæða til, að lofa frv. að ganga
til 2. umr.
Það getur verið, að deildin fcomist
að þeirri niðurstöðu, að breyta frumv.
í þá átt, sem háttv. 1. þingm. Eyf.
(Kl. J.) stakk upp á, en slíkt getur verið
álitamál, því sjái deildin sér ekki fært,
að samþykkja algert aðflutningsbann á
húðum, þá má þó vera, að skýr lagaákvæði í þessu efni geti að nokkuru
leyti afstýrt hættunni.
Einar Jónsson: Eg tek einungis til
raáls af því, að eg er hræddur um, að
frumv. verði ekki leyft að ganga til 2.
umræðu. Eg ætla þvi að leyfa mér, að
taka fram nokkur atriði, sem ættu að
hvetja menn til að sinna frumvarpinu.
Það yrði sjálfsagt 1 byrjuninni hörgull
á skæðaskinni, en ekki nema að eins
fyrst í stað, af því gamlir sauðir eru
ekki tiJ.
En það er sérstaklega eitt,
sem eg er hræddur um, nefnilega, að
sýkin verði hér innlend, ef hún ekki
þegar er orðin það, og álít eg þvf nauðsynlegt, að hefta hana sem fyrst. —
í fyrra komu I Vopnafirði 3 tilfelli fyrir sitt á hverjum bæ, sem voru langt
hvor frá öðrum, og héldu menn, þótt
ekki væri hægt að sanna það, að þeir
hefðu smittað hvor annan, og á einum
bænum drapst sfðast reiðhestur bóndans, af þvf hann hafði komist i bælið
þar sem sjúk skepna hafði legið áður.
Eg skal að síðustu færa til eitt tilfelli
að austan. Þar drapst gripur í Fagradal og var fenginn maður úr Böðvarsdal til að gjöra bann til, en maðurinn
sýktist af því og dó.
Mér finst sem sagt frumv. vera svo
alvarlegt, að það sé ekki rétt, að kasta
þvf frá sér strax.
Skúli Thoroddsen: Eg ætia s»ð eins
að koma fram með örstutta athugasemd
í tilefni af ræðu h. þingm. Eyf. (Kl. J ).
Hann vill auðsjáanlega reyna að bjarga
frv. frá dauða með því, að láta skipa nefnd,
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til að endurbæta lögin frá 11. des. 1891.
En þessi lög eru alveg fullnægjandi,
því eftir þeim er landsstjórninni heirailt, að gefa út reglugjörðir, og setja
sektarákvæði, sem þörf þykir, svo að
reglunum sé hlýtt, enda er þetta og
fullkomlega heimilað í 294. gr. hegningarlaganna; og enn ljósara verður
þetta, þegar litið er á meðferð alþingis
á'máli þessu 1891.
í frumv. eins og það var þá afgreitt
frá neðri deild til efri deildar, voru
sektarákvæði, en þeim var kipt burt
í efri deild af því þau voru álitin óþörf, og skal eg þessu til frekari stuðnings leyfa mér, að lesa upp kafla úr
ræðu hæstv. landsh. á þinginu 1891,
er frumv. kom til sfðustu umræðu i
neðri deild; sá kafli hljóðar svo:
»Eg skal stuttlega gera grein fynr
því, hvers vegna ein málsgrein var feld
úr frumv. við umræðurnar í efri deild.
Því var svo varið, að frumv. fór fram
á, að Jeggja við sektir, ef brotið væri
gegn ákvæðum frumv., en þetta þótti
óþarft, með þvf það er heimilt eftir
294. grein hegningarlaganna, að hegna
þeim, sem með þvl að brjóta á móti
varúðarreglum, settum af yfirvaldinu,
gefa tilefni til þess, að næmir sjúkdómar útbreiðast. Þetta er því í raun og
veru engin breyting á frumvarpinu. —
í hinni fyrnefndu grein hegningarlaganna eru ekki að eins sektir lagðar við
þessum brotum, heldur fangelsi, svo að
ákvæðum frumv. hefði því ekki alveg
borið saman við þessa grein hegningarlaganna, hvað þetta snerti, og var
því fremur ástæða til, að nema þessa
málsgrein þess alveg burtu«.
Eg get ekki séð annað, en að þetta
sé alveg rétt, og að lögin frá 11. des.
1891 séu fullkomlega nægileg, svo að
engin þörf sé á, að fara að koma með
ný laga-ákvæði um þetta efni.
Það er því meiningarlaust, að fara
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að setja málið i nefnd, eins og háttv.
þingm. Eyf. (Kl. J.) stakk npp á; og
þar sem eg hefi áður fært fullgildar
sannanir fyrir því, að ekki tjái að
banna algjörlega aðflutning á útlendum
húðum, eins og nú stendur, sé eg ekki,
að hér sé annað að gjöra en fella
frumv.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg skal
taka það fram, að það hjálpar lftið
gagnvart miltisbrandinum, þó við höfum gömul laga ákvæði, sem aldrei er
beitt. Það er spánýtt, ef landsstjórnin
fer að gefa út fyrirskipanir f þessa átt
og senda lögreglustjórunum.
Háttv. þingm. íst: (Sk. Th) þóttist
hafa fært full-gildar sannanir fyrir þvi,
að ekki dygði að banna aðflutning á
þessari vöru, en það er svo langt frá
þvi, að hann hafi gjört það, að eg hika
mér ekki við að segja, að það sé mai gbúið að sanna hið gagnstæða, nefnilega
að aðflutningurinn sé með öllu óþarfur
og stafi að eius af óvana.
Frumvarpið er á fullkomlega réttum
grundvelli bygt, og má ekki seinna
koma, því hættan vofir yíir.
Eg tel það stórmerkilegt atriði í sögu
landsins, ef alþingi 1899 fer að fella
þetta frumv.
Nefnd skoða eg óþarfa, en er samt
ekki á móti benni.
Þó einstöku þingmenn af hreppapólitík ekki vilji sjá ástæðurnar, sem mæla
með þessu frumvarpi, þá vona eg, aö
deiidin sjái, að hér liggur nauðsyn
við.
Ef frumv. ekki fær framgang, þá er
það deildarinnar sök, og á hennar ábyrgð.
ATKV.GR.: Samþykt að láta frumv.
ganga til 2. umr. með 12 atkv. gegn
2 atkv.
Önnurumr.

(C. 141); 24. júlí.

Flutningsmaður (Guðlaugur Guðmunds-
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sori): Eg skal ekki halda langa ræðu
f máli þessu nú, en strax taka það fram,
að mér þykir breyt.till. sú, sem korain
er fram við frumv., fara nokkuð langt
f þá áttina, að slaka til, en eg fmynda
mér eftir því, sem eg hefl talað við
flutningsm. breytingartill., að finna megi
milliveg, sem báðir geti unað við.
Sé ekki gengið inn á innflutningsbann
á ósútuðum húðum, vakir þar fyrir mér,
að gjöra eftirlit með innflutningnum
tryggara og sóttnæmishreinsun öruggari.
Vildi eg þá ekki leyfa innflutning húðanna nema á einhverjum vissum kauptúnum, t. d. hinum 4 kaupstöðum landsins, og að sótthreinsunin færi þar fram
undir tilsjón sérstaks ákveðins manns,
er væri skipaður af lögreglustjóra, og
að húðirnar væru merktar á einhvern
hátt, t. d. með stimpli, áður en leyft
væri að selja þær.
Þetta er mikilsvarðandi atriði, en til
þess að geta komið þessu að, álít eg
nauðsynlegt, að kjósa nefnd 1 málið,
enda er það nauðsynlegt til þess, að
geta fengið álit dýralæknisins um sóttnæmi húðanna.
Eg leyfi mér þvf að stinga upp á 3
manna nefnd.
ATKV.GR.: Nefndarkosning saraþ.
með flestum atkv.
Kosnir voru:
Guðlaugur Guðraundsson með 17 atkv.
Klemens Jónsson
— 14 —
Skúli Thoroddsen
— 9 2. umr. frestað.
Fraroh. 2. umr. (C. 141, 168, 411);
16. ágúst.
Framsögumaður (Guðlaugur Guðmundssori): Eg vonast til að menn sjái, að
meiri hluti uefndarinnar hefir viljað
slaka til eftir bendingum þeim, sem
komu fram við 1. umr. þessa máls, að
banna ekki skilyrðislaust innflutning á
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ésútuðum húðum beldur setja tryggar
varúðarreglur fyrir því, að sóttnæmi
berist ekki inn i landið með þeim, en
aftur gefa stjórninni heimild til þess, að
banna skuli innflutning á ósútuðum
húðum, þar sem hlutaðeigandi sveitareða bæjarstjórnarvöld óska þess, í hlutaðeigandi héruðum eða kaupstöðum.
Breyt.till. við 2. gr. er dálitið óskýrt
orðuð. En netndin ætlaðist til, að 2
komi í staðin fyrir 2. og 3. gr.
Að öðru leyti ætla eg ekki að taia
lengi, til þess að mæla fram með frv.,
en ætla að eins, með leyfi h. forseta,
að lesa upp bréf frá dýralækninum i
Beykjavik, til min, dags. í gær.
>Mér er það kunnugt, að á siðastliðnum vetri hafa stórgripir drepist úr miltisbrandi, bæði i Reykjavík, Eyrarbakka,
Oarðabverfl á Álftanesi og 3—4bæjum
i Þingvallasveit; auk þess hefi eg heyrt,
að miltisbrandur hafi gert allviða vart
við sig á Austurlandi og víðar.
Það litur út fyrir, að miltisbrandur
sé stöðugt að ágerast hér á landi, én
auðvitað verður það ekki sannað með
tölura, sökum þess, að hér eru engar
skýrslur tii um dýrasjúkdóma.
Árið 1865 kom, að því er menn vita,
miltisbrandur fyrst upp hér á landi.
Árið 1866 gerði hann talsverðan usla
hér í nánd við Reykjavík, en aftur 1867
fór að bera eun meira og viðar á honum. Siðan hefír hann árlega komið upp
hér og þar og gjört meiri eða minni
saaða.
Árið 1864 voru ósútaðar húðir fyrst
fluttar til landsins, en litið kvað að innflutniegnum fyr en eftir 1870; þá óx
hann mjög, um leið og útflutningur lifaudi hrossa fór i vöxt.
Miltisbraudurinn hefír þannig. stöðugt
fylgt útlendu húðunum. Húðirnar komu
hingað árinu áður, og eftír þvi, sem innflutningur þeirra vex, ef'tir þvi hefír
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meira borið á sýkinni. Það er mjög
eðlilegt, því að nú efast enginn ura, að
þær hafa hér á landi veriðog eru enn
aðaluppspretta sýkinnar.
Það getur ekki hjá því farið, ef haldið verður áfram að flytja miltisbrandssótt
kveikjuna á þennan hátt til landsins
að sýkin nái að festa hér rætur, og
verða fyrr eða síðar alinnlend, og yrði
það landinu til ómetanlegs tjóne í orðsin8 fýlsta skiiningi.
Reykjavík, 15. ‘ág. 1899.
Magnús Einarsson<.
Frekari rök þykir mér ekki þurfa að
leiða fyrir till. nefndarinnar.
ATKVGR. fór þannig:
Breyt.till. á þingskj. 168 voru teknar
aftur.
Brt. á þskj. 411, við 1. gr., var borin upp í tvennu lagi.
1. gr., sem þar stendur, sþ. með 17
shlj. atkv.
2. gr., sem þar stendur, sþ. með 16
shlj. atkv
1. gr. (rv. þá fallin.
Brt.á þskj. 411, að ( stað 2. og 3. gr.
frv. komi ný gr. er verður 3. gr. i frv.
sþ. með 17 shlj. atkv.
4. gr. frv. sþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögnin sþ. án atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. með 16 : 1
atkvæði.
Þriðja umr. (C. 446, 447), 17. ágúst.
Samþykt var að br.till. á þingskjali
464, er útbýtt var á fundinum, mætti
koma til umr. og atkvgr.
Með því að eigí var nema einn sólarhringur síðan frumv. þetta var til 2.
umr., var fengið leyfi hæstv. landsb.
til þess að nú mætti þegar taka þaðtil
3. umr., og það síðan borið undirdeildina, og samþ. hún það.
Framsögumaður {Guðlaugur Guðmunds-
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son): Eg skal að eins benda á, að br.tíll. meiri hluta nefndarinnar eru orðabreytíngar, sem einungis miða að því
að skýra 2. og 3. gr. Að þvi er snertbreyt.till. á þingskj. 464. þá er fyrri
liðurinn efnisbreyting, en siðari liðurinn
orðabreyting. Nefndin leggur ekki á
móti hinni f^rri breytingu, að í stað
orðsins »hreppsnefndin« komi sýslunefnd.
Skúli Thoroddsen: Eins og eg áður
hefi tekið fram álít eg, að lögin frá
1891, sbr. við ákvæði hinna almennu
hegningariaga, séu svo fullnægjandi, til
þess að varna skaðlegum áhrifum af
innöutningi á ósútuðum húðum, aðfrekari ákvæda sé ekki þörf að svo stöddu,
meðan landsmenn ekki hafa komið stórgriparækt sinni í það horf, að landið
geti koraist af án útlends skæðaskimu.
Eg býst nú ekki við að þessi skodun
min hafi nein áhrif á atkv. h. þingd.,
en eg álft að þessi lög, sem hér er
verið að fitja upp, séu ein af þeim
ónýtu og ónauðsynlegu lögum, er að
eins miða tíl að fylla Stjórnartiðindin,
en gera ekkert praktiskt gagn.
Eg tek það sérstaklega frara, að ákvæðið um að banna innflutning í einstaka hreppi eða bæjarfélög verður
mjög erfitt i framkvæmdinni; eg álit
það, eias og lögreglustjórninni er háttað hér á landi, allsendis þýðingarlaost
ákvæði. Hvernig á kaupmaðurinn t. d.
að vita, hvort káupandi, sem er honúm ókunnugur, ætlar að brúka húðina
þar á staðnum, eða flytja bana i annað bérað, þai sem innflutningur kann
að vera bannaður? A ábyrgðin að lenda
á kaupmanni eða kaupanda eða á báðuro? Og hvernig á að hafa eftirlit með
sliku? Mér verður efiaust svarað, að
ábyrgðarspurningunni verði dórostólarnir að skera úr. Þau svör hefir h. flutningsm. haft áður hér á þinginu; en eg
bygg, að slik mál gætu orðið all-vafn-
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ingasöm, og að reglan yrði sú, að Iðgunum yrði lítið framfylgt.
Eg verð svo fyrir mitt leytí að greiða
atkvæði móti þessu frumv., bæði vegna
þessa, og af ástæðum þeim, er eg ték
fram við fýrri umræðu þessa máls.
framsögumaður
(Guðlaugur Quðmundssori); Eg hefi eiginlega litlu að
svara h framsögum. minni hlutans (Sk.
Th.). hað er þegar fengin reynslafyrir
þvi, að þau ákvæði i gildandi Jðguro,
sem snerta innfiutning áósútuðum húðum, eru öldungis ófullnægjandi og geta
ekki veitt nægilega tryggingu.
Hitt atriðið, hvort það sé kaupmaðurinn, sem löglega selur húðirnar, sera
á að sæta ábyrgð, séú þær fiuttar inn
i annað hérað, þar sem bann er á koraið, eða það er kaupandinn þeirra, þá
liggur það i augum uppi, að það er
innflytjandinn, hver sero bann er, sem
á að sæta ábyrgðinni fyrir ólögiegan
innflutning. Mér finst það liggjft öldungis opið fyrjr.
Skúti Ihoroddsen: Það er eitt atriði f
ræðu h. framsögum. meiri hlutans (Quðl.
6.), sem eg ætla að gera atbugaseradir við.
Hann sagði að reynslan betði sýnt,
að hin gildandi lög, er beimila að fyrirskipa sótthreinsan á ósútuðum húðron,
væru ekki fullnægjandi, en þetta er
ekki rétt, þvi að í þvi eina lögsagnarumdæmi, þar sem heimildariagantm
hefir verið neytt, hefir það sýnt sig, að
þau voru ^ullnægjandi.
Hvað önnur
héruð landsins snertír, heflr það aftur
á mótí'sýnt sig, að aimenningur hefir
ekki álitið þörf á að gera neinar ráðstafanir út af innfiutningi á ósútuðnm
húðum, og eru þvi öll likindi til, að
slik heimildarlög, sem hér ræðir um,
mundu litla eða enga þýðingu hafa.
Meðan frumv. var i því formi, að banna
algjörlega innflutning á ósútuðum hdð*um, þá var nokkur roerning f því, þótt
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slík ráðstöfun hefði verið mjög óheppileg, en eius og frumv. nú liggur fyrir,
sé eg ekki að sé nein meining i því, sérstaklega þar sem eftirlitið með þvi
mundi vera því sem næst ókleyft, ef
banna skyldi innflutning að eins I einstaka hreppi eða sýslur; og það, sem aðallega vakir fyrir h. framsögum. meiri
hlutans fGuðl. G.) er að mínu áliti því
að eins það, að fá eitthvað hamrað 1
gegn hér i deildinni, til þess að minna
beri á þvi, að hann flutti hér inn á
þingið vanhugsað frumv., sem fyrirsjáanlegt var, að fallið hetði hér í deildinni, ef honum hefði ekki með lægni
tekist að pota því i nefnd; en hver sem
verða kunna afdrif þessa máls hér í
deildinni, vona eg að h. Ed. taki þessu
frumv. eins og vert er að taka sliku
lagasmíði.
Framsögumaður (Guðlaugur Guðmundsson): Gagnvart því, sem háttv.
tramsm. minni hlutans (Sk. Th.) sagði,
þá verð eg að taka það fram, að hann
sannaði einmitt það, sem hann barðist
á móti.
Eftir gildandi lögum hafa lögreglustjórar enga heimild til að gefa út bann
gegn innflutningi á ósútuðura húðum;
það hefir að eins landsstjórnin. Það
getur verið að b. þm. hafi álitið sig
hluta af landsstjórninni, þegar hann
var lögreglustjóri, en eg vona, að hann
standi þar einn uppi. Lögreglustjórar
hafa enga heimild til að gefa út slikt
bann.
Það kemur þessu máli ekki við,
hverja skoðun almenningur hefírhaft á
þessu, en eg vil taka það fram, að eg
sýndi glögglega við 2. umr., að hér er
voði á ferðum, og eg las upp bréf frá
dýralækninum um miltisbrandinn.
Að þvi er snertir slettur h. þm til
min, um að eg flytji nú meiningarlaust
frumv., af þvi frumv., sem meining
hafði verið i, hefði lognast út af, ogað
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því er Bnertir ósk hans um, aðEd.taki
þessu frumv. svo, að hún felli það, þá
vil eg taka það fram, að þetta er nokkuð, sem mér finst ósæraandi fyrir háttv.
þm. að koma með og mér ósamboðið
að svara.
ATKVGR. fór þannig:
Brt. við 2. gr. á þskj. 464 sþ. með
16 shlj. atkv.
Brt. við 2. gr. á þskj. 446 sþ. með 16
shlj. atkv.
Brt. við 3. gr. á þskj. 446 og 464 sþ.
sem orðabreyting.
Breyt. á fyrirsögn á þskj. 446 sþ. með
17 shlj. atkv.
Frumv. i heild sinni sþ. með 17 : 1
atkv. og verður sent til Ed.

Botnvörpuveiðar í landhelgi.
FRUMVARP til laga um botnvörpuveiðar í landhelgi (C. 238); 1. umr., 29.
júli.
Flutningsmaður (Einar Jónsson): Það
kom fram á siðasta þingi, að þeir, sem
stunda botnvörpuveiðar hér við land,
óskuðu að fá svæði i landhelgi til fiskiveiða sinna, gegn því að þeir létu nokkurn hluta af Faxaflóa, fyrir utan landhelgi, afskiftalausan. Sú ósk þeirra var
auðvitað bygð á þvi, að þeir, sem
stunda þessa veiði, meta það mjög mikils að fá að veiða 1 landhelgi, raeð því
að þar er þeim veiðin arðsömust. Þessir menn veiða nú i landhelgi, eins og
kunnugt er, þar sem þeir geta kotnið
þvi við, og þótt gerðar séu ráðstafanir
til áð varna þeim að .veiða þar, þáhefir reynslan sýnt, að það hefir ekki ávalt tekist vel, þvi tiltölulega fá af skipum þeim, sem veitt hafa i landhelgi,
hafa náðst til þess að verða sektuð, og
hafa því haft sitt fram án alls endurgjalds.
Það liggur í augum uppi, að það væri
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æskilegt, að landið gæti fengið eitthvað
endurgjald til uppbótar fyrir þann skaða,
sem botnverpingar þannig gera landsmönnum
Þess vegna hefi eg koraið
fram með þetta frumv.
í frumv. hefi eg farið fram á, að útlendum og innlendum mönnum væri
leyft um næstu 4 ár að veiða með botnvörpum í landhelgi, á svæðinu milli
Horns hins vestra og Hjörleifshöfða.
Það geta verið skiftar skoðanir um,
hvort þetta sé gerlegt eða ekki, en eg
held að þetta gæti komið til greina,
hættulaust fyrir landið.
Þetta er sá
hluti landsins, þar sem minst er um
fiskiveiðar, og því finst mér helzt mætti
reyua það þar. Það kann að vera,
að sumum finnist að þetta sé sama sem
að ofurselja þennan landshluta á vald
ójafnaðarmönnum og til eyðileggingar,
en eg vil taka það fram, að leyfið til
veiða þarf eigi að veita nema um stuttan tfma, t. d. til eins árs.
Og mætti
þá hætta við það, ef það kæmi í ljós,
að það yrði til verulegs skaða.
Mörg af þeira skipum, sem veiða hér
við land, eru frá Englandi, og af því
að Englendingum þykir þessi veiði mikils virði, mundi þeim einnig þykja mikið varið í það, ef vér sýndum þeim
eiuhverja tilslökun i þessu efni.
Vér höfum og höfum haft mikil viðskifti við Englendinga. Helzt af þeim
viðskiftum er fjársalan, að flutt hefir
verið lifandi fé til Englauds og selt þar
á fæti. Eins og vér vitum, þá hefir
verið bannað um hin siðustu ár að
flytja þangað lifandi fé, nema til þess
að slátra þvi strax, en það hefir hina
mestu þýðingu fyrir oss og verzlun
vora, ef það bann yrði upphafið. Ef vér
nú gerðum einhverja tilslökun við Englendinga i botnvörpuveiðamálinu, sem
er áhugamál þeirra, þá er vel hugsanlegt, að þeir mundu láta það hafa áhrif
Alþ.tið. B 1899.
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á afstöðu sína í þessu áhugamáli voru,
fjársölumálinu. Ef Englendingar sjá
tilhliðrun frá vorri hálfu, mundu þeir
vera fúsari til þess að gera oss aðra
tilslökun. Það er sérstök ástæða til
þess, þvi það er i ráði að leyfa innflutning á lifandi fé til Englands frá
Canada og ef til vill gætum vér þá
líka fengið að selja vort fé þar á sama
hátt, sem fyr var tíðkað. En um það
getur engum blandast hugur, að það
væri til hins mesta gagns fyrir þjóðina.
Það er að visu frá litlum hluta Englands, sem 'botnvörpuveiðar eru stundaðar hér við land. Það er helzt frá 2
stöðum þar, sem þess konar skip ganga.
En þó að það sé að eins lítill hluti
Englands, sem gagn hefir af botnvörpuveiðum hér við land, þá er þó botnvörpumálið áhugamál Englendinga yfirhöfuð, og hefir verið lögð talsverð áherzla á það á þingi þeirra.
Það má nú auðvitað búast við þvi,
að viðkomandi héröð i Skaftafellssýslu
hefðu óhag af leyfi því, er hér ræðir
um, og hefi eg því farið fram á það i
frumv., að þau sýslufélög, sem hér er
um að ræða, skyldu fá endurgjald fyrir þann skaða, sem landhelgisveiðin
kynni að gera þeim.
Endurgjald þetta greiðist þannig, að
hlutaðeigandi sýslufélög, Austur- og Vestur-Skaftafellssýslur, skuli fá til jafnra
skifta helming af leyfisbréfagjaldinu
af fjórum hinum fyrstu skipum, er
leyfi kaupa á ári hverju, en lO°/o af
gjaldinu, ef fleiri skip kaupa leyfið.
Og þar sem búast mætti við, að það
yrðu mörg skip, sem leystu leyfið, gæti
það orðið all-álitleg upphæð. Þó skipin yrðu ekki nema 4, væri það þó
talsvert fé á ári. En setjum svo, að
skipin yrðu 100, sem leystu leyfið, þá
yrðu þau að gjalda nærfelt 200,000 kr.,
90 (30. okt).

.
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svo það yrði mjög mikið fé, sem þá
kæmi i hlut hlutaðeigandi sýsina, auk
þess, sem í landssjóð rynni. Þessu fé
gætu svo sýslufélögin varið á þann
hátt, sem þeim sýndist.
Hvers vegna má þá eigi veita leyfið
um 1—4 ár og sjá svo hverju fram
vindur?
Ef til vill kann sumum að virðast
óráðlegt, að veita þess konar leyfi, að
hleypa útlendingum þannig að landi;
þeir myndu ef til vill með landgöngum sínum gera landsmönnum ýmiskonar óskunda. En eg hefi ekki gert ráð
fyrir því i frv., en það mætti hleypa
inn í það, eí málið annars þykir þess
vert, að það sé tekið til meðferðar,
einhverju þess konar ákvæði og myndi
eg vera með þvi.
í frumv. er ennfremur gert ráð fyrir því, að ef skip brýtur með því að
veiða í landhelgi, án þess að leysa
leyfisbréf, þá skuli sektin tvöföld við
það, sem annars gerist eftir gildandi
lögum, og hlutaðeigandi skip þar að
auki skylt að borga leyfisbréf, og helmingur sektanna renna 1 sýslusjóð Skaftafellssýslna. Svo mikilfengleg sekt
myndi varna því mjög, að menn veiddu
þar í landhelgi.
Eg býst við að stinga upp á nefnd i
þessu máli, en eg ætla ekki að gera
það strax, til þess að gefa mönnum
færi á að ræða máiið.
Guðlaugur Guðmundsson: Til aðfyrirbyggja misskilning, þá ætla eg að
geta þess, að þetta frumv. stendur alls
ekki í neinu sambandi við mig, og er
ekki flutt inn á þingið i samráði við
mig. Að flytja slikt frumv., sem miðar til að raska rétti einstakra héraða
á landinu, og að ætlast til að löggjafarvaldið samþykki það að héraðsbúum
fornspurðum, finst mér ganga ósvífni
næst. Eg álit að þingið geri sér stóra
minkun með þvi að fara að ræða þetta,
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úr þvi það ekKi vill ræða sum velferðarmál landsins, og eg sé ekki betur en að h. flutnm. (E. J.) vilji ofurselja þau héröð, sem um er að ræða,
til eyðileggingar. Hann verður að afsaka þó eg kunni að enda með stórum
orðum. Mér finst hlægilegt að bera
fram annað eins og það, að þetta muni
geta haft áhrif á islenzkan fjármarkað
á Englandi, og eg kalla það veika von
fyrir okkur að byggja á þvi, að ein
ensk nýlenda máske á von um einhverja tilslökun i þessu efni. Eg álít
það lika vafasamt að hið íslenzka löggjafarvald geti brotið almenn rikislög
með þvi að fara fram á önnur eins óréttindi og hér ræðir um, þar sem farið er fram á að ofurselja nokkurn hluta
þegnanna útlendum yfirgangsmönnum.
Getur nokkurn furðað á þvi, þótt við
þingmenn þessara héraða berjumst með
hnúum og hnefum móti tillögu h. þm.
(E. J.), þar sem hún er komin fram að
þessum héröðum fornspurðum? Mér
þætti gaman að bera það undir héröðin sjálf, hvort þau væru samþykk sliku
trumv. eða ekki, og meðan það hefir
ekki verið gjört, mun eg mæla eindregið á móti þvi. Eg skal benda á það,
að það má búast við að einmitt á
svæðinu frá Vestur-Horni til Hjörleifshöfða verði krögt af botnverpingum,
þegar göngur koma, og að sú þvaga
mundi stemma stigu fyrir göngunni
vestur með landi, og mundi það geta
komið víða niður. Eg er þvi algerlega
á móti því, að málið komi í nefnd, og
eg mun eindregið greiða atkvæði á
móti því, að málið gangi til 2. umr.
Sighvatur Arnason: Mér datt ekki í
hug þegar eg sá þetta frumv. að það
væri komið fram án þess Skaftfellingar vissu af.
Nú er h. þm. V.-Sk.
(Guðl. G.) búinn að skýra frá þvi, að
svo er. En eg vildi að eins benda á i
samræmi við þetta, að hér eiga fleiri

1429

Botnvörpuveiðar í landhelgi.

hlut að raáli en héraðsbúar einir.
Mér er ekki kunnugt um hvað margar
jarðir liggja að sjó á þessu svæði frá
Hornafirði til Hjörleifshöfða,. en það
veit eg, að margar af þeim jörðum eru
þjóðjarðir, og sumar þeirra munu vera
>prívat«eignir og finst mérþað oflangt
farið, að leita heldur ekki samþykkis
eiganda þeirra. Hér finst mér nauðsynlegt að leita samþykkis beggja aðila, því þótt landssjóður ætti allarjarðirnar, þá er það ekki rétt gagnvart ábúendunum að leita ekki einnig samþykkis þeirra, og álít eg að þingið eigi
að gæta þess nákvæmlega, að ganga
ekki of nærri rétti einstaklingsins.
Flutningsmaður (Einar Jónsson): Eg
skal strax taka það fram viðvíkjandi
h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.), að menn kunna
að ráða það af orðum hans, að eg hafi
ekki átt tal við viðkomandi þm. um
þetta, en eg skal þá lýsa því yfir, að
eg hefi talað við báða þm. Skaftfellinga
um það, og oftar en einu sinni talað
við h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) um þetta
mál, þó hann ekki hafi viljað gerast
fintnm. að frv. ásamt mér.
Eg veit
ekki hvort deildin trúir mér, en sarat
er það satt, að eg hefi talað rækilega
við hann utan þings ura málið, og eg
skal meira að segja gefa þær upplýsingar, að hann sagðist vera fús til að
fara austur í Skaftafellssýslu og bera
þetta undir héraðsmenn. Því að án
þess, að þeir ættu kost á því að segja
álit sitt um málið, þótti honum varhuga
vert, að láta það gangagegnum þingið,
en kvað mega setja inn í frv. ákvörðun um, að ekki mætti staðfesta frumv.
nema sýslufélög Skaftafellssýslu hefðu áður gefið samþykki sitt til þess. Það
hefði nú máske verið réttara af mér,
að taka þá ákvörðun strax upp í frv.,
en eg áleit að það gæti beðið þangad til
nefnd væri kosin.
H. þm. notaði þá
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alls ekki hin sterku orð um þetta atriði, sem hann áðan notaði. Hann áleit þá yfir höfuð að málið væri þess
vert að það kæmi fram, þótt hann ekki
vildi gjörast flutnm. að þvf.
Við ræddura þá einnig um það, hver
áhrif þessar veiðar í landhelgi gætu
haft á fiskigöngur frá þvf svæði vestur
með landi og vorum hálfhræddir um,
að botnverpingarnir mundu raáske
stemma stigu fyrir þeim og skaða með
því, auk Skaftfellinga, bæði Rangvellinga og Árnesinga og kanske fleiri. Eg
talaði því um þetta mál við mann, sem
álitinn er færastur dómari i slíkum sökum, Bjarna Sæmundsson fiskifræöing,
en hann hélt naumast að hér væri nein
bætta búin, þótt hann reyndar bætti
við, að ekki væri hægt að segja um
það með vissu.
H. þm. fór sterkum orðum um frv.,
og ætla eg ekki að svara i saraa tón.
Eg vona að deildin liti rólega á málið,
og sjái enga ástæðu til að væna mig
því, að eg vilji raisbjóða rétti einstakra
manna með þessu trv.
Valtýr Guðmundsson: Eg get tekið
undir með h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.), að
það sé bíræfni næst að bera annað eins
frv. og þetta upp á þinginu. Það sem
hér er farið fram á er að ofurselja islenzk landsréttindi eða hlut af þeim til
útlendra skaðræðismanna.
Og ekki
nóg með það, heldur er hér jafnframt
gengið enn þá lengra. Að vísu eru
fiskiveiðamálin talin sérmál, en þau eru
lika að vissu leyti sameiginleg mál, því
eius og við höfum öll þegnréttindi i
Danmörku, eins hafa Danir öll þegnréttind' hér. Hér er farið fram á að
leyfa útlendingum að veiða með botnvörpum i landhelgi. Þetta snertir einnig þegnrétt Dana hér, þar sem þeir
hafa jafnt og vér rétt til fiskiveiða i
landhelgi, og mundi þvi að rainu áliti
*90
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þuría samþykki hins almenna löggjatvalds að koma til. Mér þætti gaman
að heyra álit hæstv. lh. um þetta.
Það er auðsætt, að þótt litið séu
stundaðar flskiveiðar á því svæði, sem
hér ræðir um, þá gætu botnvörpveiðar
hér haft mikil áhrif á fiskiveiðar i
Rangárvallasýslu, Arnessýslu og sérstaklega i Vestmannaeyjum.
Einnig
gætu þær haft skaðleg áhrif austur á
bóginn; þær hafa því miklu víðtækari
áhrif en hér er gert ráð fyrir i frv.,
þar sem þessar veiðar gætu ef til vill
hatt stórkostleg áhrif á fiskigöngurnar,
og eyðilagt aflabrögð i fiskisælum verstöðum, t. d. Eyrarbakka. Eitt er mér
lfka óskiljanlegt, og það er, hvernig
menn hugsa sér að fara að hafa eftirlit með því, að ekki önnur skip fiski i
landbelgi en þau, sem keypt hafa leyfi,
og ef það er hægt fyrir botnverpinga
að fiska óleyfilega á þessu svæði, hvers
vegna skyldu þeir þá vera að ómaka
sig með að kaupa leyfi? Nei, reyndin
mundi verða sú, að að eins fáein skip
yrðu látin kaupa leyfið, til þess að gera
eftirlitíð enn örðugra, en megnið aföllum hinum útlenda botnvörpuflota fiskaði þar leyfislaust, og án nokkurs endurgjalds. Hér er þvi alt á sömu bókina lært, öll ákvæði frumv. jafn-ótæk.
Eg vona þvi að hin h. deild skeri þessa
ómynd sem skjótast niður við trogið,
þvi hún er sannarlega ekki á vetur
setjandi.
Guðlaugur Guðmundsson: Af þvi að
þvf hefir verið hreyft, að landssjóður
eigi flestar jarðir, sem að sjó liggja á
þvf svæði sem verið er að ræða um að
heimila botnvörpuveiðar í landhelgi á,
þá 8kal eg taka það fram, að þessu er
alls eigi svo háttað; þvert á móti á
hann tiltölulega lítinn hluta þeirra, og
það þvi nær eingöngu á svæðinu milli
Mýrdalssands og Skeiðarársands; þar mnn
hann eiga kiingum *jt hluta af jörðum,
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sem að sjó liggja.
En frá Skaftárvör
fyrir vestan Skeiðársand og alla leið
austur að Hornarfjarðarósi á hann ekki
eina einustu slika jörð, og þaðan og
austur að Vesturhorni á hann að eins
sandtanga einn fyrir Hornslandi nokkur hundruð faðma langan.
Eg finn ekki ástæðu til að bæta við
það, sem eg tók fram f fyrri ræðu
minni ura aðalefni frumv. En því verð
eg að neita, að h. 1. þm. N.-Múl. (E.
J.) hafi flutt mál þetta í nokkurs konar
samráði við mig. Að vfsu mintist hann
einu sinni lauslega á málið við mig, og
eg leit i svip á frv. áður en það kom
hér fram, en eg verð að játa því um
mig, að eg er ekki svo fljótgáfaður, að
eg geti á svipstundu áttað mig á máli
sliku sem þessu.
Það eitt er vist, að eg tók aldrei mjög
líklega í mál þetta. Sérstaklega er alvel ófært að máli þessu sé ráðið til
lykta án þess að hlutaðeigendum gefist fyrst kostur á að láta i ljósi álit sitt
um það.
Eg játa það, að eg gat þess, að unt
væri fá yfirfýsingar trá héraðsbúum
þegar á meðan þetta þing stæði, og
mun eg þá hafa varpað því fram —
auðvitað i hálfgerðu gamni — að ef á
mjög miklu stæði, mundi eg fáanlegur
að ríða austur og halda fundi með hérEn tók það skýrt fram við
aðsbúum.
h. flutnm. (E J.), að ef frumv. ætti að
ganga fram nú á þingi, án þess að
héraðsbúar hefðu átt kost á að segja
álit sítt um það, þá væri nauðsynlegt
að taka upp í það ákvæði um það, að
ætlast væri til að frumv. næði þvi að
eins staðfestingu konungs, að héraðsbúar væru því samþykkir.
Eg neita því enn, að frv. þetta sé
komið frara í samráði við mig, því hið
lausa umtal okkar h. flutnm. (E. J.) um
málið get og varla kallað þvf nafni.
Eg bjóst við að hann mundi ráðgast
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miklu ítarlega um málið við raig, en
hann gjörði það ekki. Eg verð kröftuglega að mótmæla aðferð þeirri, sem
hér hefir verið höfið.
Slík aðferð er
vel löguð til að fleka menn til að gefa
vilyrði um fýlgi í málum, er svo er
skotið inn á þing á bak við mann.
Móti slíkri aðferð hlýtur bver ærlegur
maður að risa af öllurn mætti.
Landghöfðingi’. H. þm. Vestm. (V. G.)
bar það upp, hvort þessu nýmæli væri
svo háttað, að hér nægði samþ. alþingis eins saman til þess að írumv. þetta
gæti orðið að lögum, eða það þyrfti
einnig að koma undir úrslit rikisþingsins. Var hann helzt á því að hér væri
um alríkismál að ræða, og leiddi hann
það af því, að öllum þegnum Danakonungs væri jafnheimilt að fiska hér
i landhelgi. Eg get ekki sagt neitt eindregið af eða á um þetta, en þó held
eg að hér þurfi eigi löggjafarvald alrikisins til að koma.
En einmitt það
atriði. sem h. þm. Vestm. (V. G.) tók
fram, að hér væri gengið nærri rétti
fleiri þegna Danakonungs en Islend
inga einna, mundi leiða til þess, að
slíkt frv., sem þetta, mundi trauðlega
ná staðfestingu konungs: stjórnin mundi
ekki ráða honum til að staðfesta það.
Eg hefi talað um mál þetta við foringjann á varðskipinu danska, sem er
maður mjög kunnugur botnvörpuveiðura, og á líklega manna bezt að geta
dæmt um ýmsar hliðar þessa máls.
Hann áleit að ekki væri praktist að
lögheimila botnvörpuveiðar i landhelgi
á svæði þvi, sem hér ræðir um. í
fyrsta lagi bjóst hann við að ekki
mundu margir verða til að kaupa leyfl
þetta, það væri svo hægt að skjótast
þar inn i landhelgi hættulitið, að botnvörpuveiðendurnir mundu heldur hætta
á að veiða þar leyfislaust í landhelgi
en að borga 100 pd. fyrir leyfi til
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þess. í öðru lagi -taldi hann eftirlitið
mundi verða lítt mögulegt, þvi eins og
eg drap á, kveður hann þetta svæði
vera hið erfiðasta til þess að hafia upp
á botnvörpuveiðendum í landbelgi, þvi
til þess að varðskipið taki þá, þarf það
að hafa komið við nákvæmum mælingura, til þess að geta sagt um með
vissu, að þeir hafi verið l landhelgi.
En svo stendur á á þessu svæði, að
það er mjög erfitt að koma við þvi,
sem sjómenn kalla pælingar, af þvi að
þar er við svo litlar mishæðir að miða
á landi. Kvaðst foringinn á varðskipinu aldrei i sumar hafa treyst sér til
að taka botnverping um þessar slóðir,
þótt sér hefði grunur á leikið að hann
mundi i landhelgi, heldur orðið að láta
sér nægja með aðvaranir einar. Vér
vitum að rikin sem skipin eru frá
heimta fullar sannanir fyrir, að þau
skip hafi verið i landhelgi, sera tekin
hafa verið sem brotleg, en þær kvaðst
foringinn á varðskipinu oftast eiga erf*
itt með að færa á þessu svæði sökum
sanda og grynninga við land, en sléttlendis uppi á landi.
í þriðja lagi gat hann þess, að flestir sem um þessar slóðir fiskuðu með
botnvörpum væru Þjóðverjar, og kvaðst
hann þekkja þá svo heiman frá Jótlandsströndum, að þeir mundu ekki láta
sér detta í dug að kaupa leyfisbréf,
það væru menn, sem ekki væru* fyrir
stór útlát, og mundu þeir heldur eiga
á hættu að skjótast inn í landhelgi og
fiska þar í leyfisleysi, en að borga. fé
fyrir leyfi til þess. Hann áleit því að
ekki væri rétt að gjöra frumv. sllkt
sem þetta að lögum, og gat þess, að ólfklegt væri að stjórnin mundi staðfesta
slík lög, þvi að hvergi annarsstaðar
væru til samsvarandi lög, er. leyfðu úb
lendingum að fiska I landhelgi, og gripa
þannig inn i atvinnuvegi lándsraauna.
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Að öllu þessu atbuguðu verð eg að
telja það rétt, að frv. þetta sé ekki
samþykt bér á þiugi.
Jón Jensson:
Það gladdi mig að
heyra upplýsingar hæstv. lh. 1 máli
þessu. Hann tók það fram, að lítið útlit væri fyrir að leyfisbréfin mundu
verða keypt vegna þess að botnverpingar gætu óhindrað að raestu komist
inn á svæði það, sem hér ræðir um,
eftirlitið væri svo erfitt um þær slóðir.
En þá fer nú að verða lítið eftir affrv.
þessu, þegar vonin um peningahagnaðiqn er horfin. Jú, nokkuð er þó eftir,
og hvað er það? Það er sú skömm að
sélja part af sjálfum sér, því að það
ætlum vér að gjöra með frv., og er
það nýstárlegt að nokkur þjóð semji
lög um slikt.
Þó eg hafi orðið þess var, að þetta
þing beri ekki mikla virðing fyrir sér,
eða traust til þroska síns, þar sem það
hú er nýbúið að kasta frá sér tilboði,
sem að því hefir verið rétt, um meira
þólitískt frelsi, af þvi að það ekki
íreysti sjálfu sér og þjóðinni til að hagnýta sér það, þá datt mér þó sannast
að segja ekki i hug, að það væri svo
íangt leitt, að daginn eftir að það gaf
þessa sína pólitisku fallit-erklæring,
færi það að manga og pranga með
sjálft sig og landið, að það vildi fara
áð selja stykki af landinu sjálfu og
petja með því skammarblett á þjóðina.
Flutningsmaður (Einar Jónsson): Eg
er þakklátur hæstv. lh. fyrir, að hann
hefir tekið þannig í málið, að honum
þykir það þó enginn ógjörningur að
því hefir verið hreyft, eins og þeirþm.
er talað hafa, hafa uppi látið.
Hitt
þótti mér aftur ilt að heyra, hvert álit foringinn á danska varðskipinu hefir á máli þessu, því miður hafði eg
ekki átt kost á, að ráðgast við hann
um málið áður en eg bar það hér fram,
eins og eg þó hafði ætlað mér, en gat
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eigi frestað þvf, ef það hefði átt að
hafa tíma til að ganga fram. Það er
leitt, ef eins torvelt er að hafa eftirlit
með botnvörpuskipum þar eystra eins
og foringinn álítur, en það hygg eg
orðum aukið, og nokkur bót hlyti það
að verða 1 máii, að þau skip, sem leyfið hefðu keypt, mundu reyna að hafa
eftirlit með, að ekki fiskuðu önnur skip
i heimildarleysi á því svæði, sem þau
ein hefðu heimild til að fiska á.
Eg get ekki látið vera að vikja fám
orðum að h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.)
Hann gaf það í skyn, að eg hefði talað mjög lítið um málið við sig. En þó
átti eg tvisvar tal við hann um það.
f fyrra sinn talaði eg við hann um
stefnu frumv. yfir höfuð, og tók hann
málinu þá ekkert ólíklega. Síðar talaði eg nánar um málið við h. þm. (Guðl.
G.) og sýndi honum þá frumv., og athugaði hann það þá talsvert nákvæmlega; lagði hann þá enga áherzlu á
það, að ákvæðin um að leita skyldi
atkvæðis héraðsbúa um málið áður en
lögin yrðu staðfest af konungi, og að
staðfesting eða synjun skyldi undir þvi
korain, hvernig þetta álit félli, skyldu
þá þegar sett inn i frumv. Eg fyrir
mitt leyti taldi réttara að bíða með það
þangað til málið yrði rætt í nefnd, sem
eg bjóst við að h. þm. V.-Sk. (Guðl.
G.) mundi sjálfsagt verða i, og gæti
hann þá ráðið miklu um það, hvernig
því ákvæði yröi hagað. Eg taldi að
þau mundu verða tryggilegust með
því móti, að þau yrðu samin með sameiginlegu ráði nefndar.
Að öðru leyti ætla eg ekki að fara
neinum orðum um aðdróttanir h. þm.
(Guðl. G.) að mér. Það er i fyrsta sinn
sem hinn garoli sessunautur minn úr
latinuskólanum sakar mig um ódrengskap, og kemur roér það nokkuð undarlega fyrir. (Guðlaugur Guðmundsson:
»Kaup kaups.;. Eg skil ekki, hvað h.
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þm. (Guðl. G.) á við, eg veit ekki til,
að eg hafi nokkurn tíma reynt að meiða
mannorð hans.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Eg legg
til að málinu sé vísað til nefndarinnar
f málinu ura botnvörpuveiöar.
ATKVGR.: Að viðhöfðu nafnakalli
sökum óljósrar atkvæðagreiðslu var
nefndarkosning feld með 13 : 8 atkv.
og sögðu
nei:
jd:
Guðj. Guðlaugsson,
Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundss.,
Kl. Jónsson,
Eirfkur Gíslason, Halldór Daníelsson,
J. Jónss. þm. Eyf Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson, Jón Jensson,
J. Jónss.þm. A.-Sk.,
Pétur Jónsson,
Tryggvi Gunnarss., 01. Briem,
Þorl. Guðmundss. Sighv. Arnason,
Sig. Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Þórður Guðmundss.,
Þá bar forseti upp hvort málinu
skyldi vísað til 2. umr. og var það einnig
felt raeð 15 : 6 atkvæðum, að viðhöfðu
nafnakalli sökum óljósrar atkvæðagr.
og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Guðjón Guðlaugss.,
Klemens Jónsson, Guðl. Guðmundss.,
Eirfkur Gíslason, Halldór Danfelss.,
J. Jónss., þm. Eyf., Jens Pálsson,
Pétur Jónsson,
Jón Jensson,
Tr. Gunnarsson,
J. Jónss., þm. A.-Sk.,
Jón Þórarinsson,
Olafur Briem,
Sighv. Arnason,
Sigurður Gunuarss.,
Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Guðmundss,
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
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FRUMVARP til laga um breyting á
launum presta; 1. umr. (C. 256), 5.
ágúst.
Flutningsmaður (Einar Jónsson): Eg
vil fyrst geta þess, að þótt eg sé hér
skrifaður framan á frv. sem flutningsmaður, þá erum við háttv. þingm.
Dalam. báðir jafnt fiutningsmenn að
máli þessu.
Tilgangurinn með þessu frv. er að
að breyta nokkrum hluta af launuro
presta sjálfum þeim til hagsmuna
nokkurra og til að létta ójafnaðargjöldum á gjaldendum. Frumv. fer nfl. fram
á að fella úr lögum tiund af fasteign
og lausafé, lambsfóður, dagsverk, offur
og lausamannsgjald. Það er alkunnugt að gjöld þessi hvila á hlutfallslega
röngum grundvelli, með þvf að þar er
hvorki miðað við gjaldþol eða mannfjölda, og ætti þá að byggja á öðruhvoru þessu eða bvorutveggja, ef gjaldendur greiða gjöldin beint. Sumir telja
hentugast að hafa fast persónugjald,
en aðrir telja aftur agnúa á því, og
sýnist okkur flutningsmönnum önnur
leið hentugri, nfl. sú, að prestum sé
greitt andvirði þessara tekna úr landssjóði. Reyndar er ekki tekið fram f
frumv., hvernig landssjóður ætti að fá
fé það, er þarf til þessara launa prestanna, og liggur þvi beint fyrir að segja,
að hér séu lögð útgjöld á hann, án
þess að nokkuð komi f mót, en hugsunin er sú, að láta ná þessu fé inn með
þvf að leggja á tolla. Það virðist fara
mjög i vöxt sú skoðun, að vinsælast
muni, að láta menn greiða sem flest gjöld
sín i óbeinum sköttum (tollum) heldur
en beinum og ætlumst við þvf til að
svo verði hér. Þessi stefna hefir vfða
komið i ljós á þingmálafundum f vor.
Þótt þessi beinu gjöld séu ekki stór,
eru þau oft tilfinnanleg, af þvf þau
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verða venjulega að greiðast í peningum.
Reyndar er það satt, að bin vanalegu
gjöld til prestanna eru ekki greidd í
peningum, en þá er að líta á hitt, hve
misjafnt þau koma niður og eru því
ranglát. Það er t. a. m. auðvitað ekki
rétt, þegar um tvo menn er að ræða
og annar þeirra á 20 fjár, en hinn 6C0,
að báðir gjaldi eitt lambsfóður, eða að
2 meun, þar sem annar á hálft hundrað og er skuldum vafinn, en hinn á
6—10 hundruð og máske meira skuldlaust, greiði báðir 1 dagsverk. Ætti
að taka upp ákveðið persónugjald, yrði
það að greiðast f peningum. En nú
hafa nálega kaupmenn einir peninga
og verður því almenningur að leita til
þeirra, en kaupmönnura má á sama
standa, hvort þeir borga peninga til
landsmanna sjálfra eða i toll til landssjóðs. Við leggjum þvi til, að tollar
8éu lagðir á. Reyndar er orðinn lítill
timi til að semja ný lög nú, en þá er
þess að geta að nýir tollar eru á ferðinni, tóbakstollur og tollur af hvalaafurðum o. fl. og við það aukast tekjur
landssjóðs. Hins vegar má, ef til vill,
búast við því, að tekjur landssjóðsins
minki að því er vinfangatollinn snertir,
en það álita margir mikilsverðir þingmenn þó tvísýnt; þó þetta frumv.
yrði samþykt, bakar það landssjóðnum
að likindum engin útgjöld fyr en siðara
ár fjárhagstimabiisins, og auk þess er
sú upphæð, sem hér er um að ræða_.
ekki svo mikil, að landssjóður geti komist i neinn voða fyrir hana. Aðalatriðið er, hvort rétt muni að láta landssjóð taka þessi gjöld að sér. Það er
nú með frara tilgangur þessa frumv.
að bæta kjör prestanna; innheimta þessara gjalda er oft umsvifamikil og óþægileg og gjöldin viða stopul og óáreiðanleg.
Presturinn getur aldrei
með vissu vitað, hvernig þessi gjöld
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borgast, eða hvernig þau greiðast, og
af þvi leiðir að allar útborganir hans
verða óvissar. Það væri því mikill
hagur að fá þennan hluta launanna
vissan, greiddan i tiltekinn gjalddaga
í bezta gjaldeyri, sem til er, enda þótt
launin sé ekkert hækkuð; eins og nú
er, kemur sumstaðar ýmislegt af þessum gjöldum aldrei í hendur prestanna,
þó að eg þurfi eigi sérstaklega að kvarta
um það.
Eftir brauðamatinu árið semleiðvoru
þær tekjur sem hér ræðir um 66,057
kr., en hér er farið fram á 65,200 kr.
Við höfum álitið rétt að gjöra sem
minst að því, að breyta upphæðum til
hinna einstöku prestakalla; þó höfum
við nokkuð jafnað upp brauðin. Höfum við tekið mest af þeim prestaköllum, þar sem þessar tekjur eru mestar,
af því þar eru þær einnig prestinum
óvisastar og hann því tiltölulega vel
haldinn, þó að hann verði að sleppa
nokkru, ef hann fær hitt í peningum
En til þess að eigi komi þó ójöínuður
fram við þá presta, sem nú eru í þeim
brauðum, er svo ákveðið i frv., að sá,
sem missir meira en ’/io hluta af hinum eldri tekjum, getur gjört kröfur í
landssjóð um mismuninn. Hve mikill
sá munur getur orðið, höfum við ekki
talið saman með vissu, en hann er
mjög lítill og getur þvl ekki valdið
landssjóði neinum sérlegum útgjöldum.
En ætti að breyta mikið til, mundi það
verða útdráttarsamara. Þótt einstakir
prestar jafnvel mistu meira en */io af
tekjunum, mundu þeir varla gjöra
kröfur um litinn mismun, þar sem hinn
hlutinn verður þá viss, og greiddur i
peningum.
Að öðru leyti skal eg ekki að sinni
fjölyrða um þetta mál, en að eins óska,
að það fái góðan byr í hinni háttv.
þingdeild.
— Þá stakk Klemens Jónsson þingm.
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Eyf. upp á 5 manna nef'nd í málið og
voru þessir kosnir:
Einar Jónsson . .
með 13 atkv.
Jens Pálsson. . .
með 14 atkv.
Þórður Guðmundsson með 7 atkv.
Þá höfðu eigi fleiri nægan atkvæðafjölda, og var þá á ný kosið óbundnum kosningum og blaut þá kosningu
Olafur Briem með 14 atkv.; Pétur
Jónsson og Þorl. Guðmundsson böfðu
10 atkv. hvor og var varpað hlutkesti
um þá og kom upp hluturPéturs Jónssonar.
1. umr. frestað.
Fr a m h. 1. u mr. (C. 256, 460); 19.
ágúst.
frameögumaður (Einar Jónttnori): Eg
treysti því að hinir háttv. þingdm. h. fí
kynt sér nefndarálitið, og með því að
þar er tekið fram álit nefndarinnar á
málinu sæmilega skýrt skal eg ekki
fara langt út i það að sinni. Þvi miður hafa nefndarmenn ekki getað orðið
sammála, og af því heflr það komið að
málið hefir dregist svo lengi hjá nefndinni. 3 háttv. raefndarmenn hafa ekki
viljað að það gæti komist i gegn á
þessu þingi og auðvitað getur það ekki
orðið héðan af, þótt við flutningsmenn
vildum helzt óska þess. Það sem meiri
hiuti nefndarinnar einkum heflr haft á
roóti þessu frumv. er, að útgjöld þau,
er leggjast á landssjóð, séu svo há að
það sé ekki gjörlegt að leggja þau á
án þess að bæta þau upp um leið með
einhverri tekjugrein, og hins vegar
vilja þeir ekki breyta tekjustofnunum,
nema þjóðin hafi áður haft málið til
umsagnar. Minni hlutinn álitur að ef
tö vill væri réttast að koma því svo
fyrir, að prestar fengju allar sinar tekjur úr landssjóði, nema tekjurnar af
prestsetrunum, en að stiga svo stórt
spor hefi okkur flutningsmönnum ekki
Alþtíð. K 1899.
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sýnst ráðlegt meðan málið hefir ekki
verið rætt út um landið, því búast
má við aö menn yrðu ekki sammála
ura að fara svo langt fyrst um sinn,
En þar sem meiri hlutinn vill að
tekjurnar af kirkjujörðum rynnu i
landssjóð og að prestarnir fengju svo
laun sin þaðan, þá skal eg geta þess
til athugunar að tekjurnar af kirkjujörðunum eru um 44,500 kr., af útkirkjum um 8,600 kr. og af ítökum um
5 þús. kr. eða alls nálega 60 þús. kr.
og hefði þvi orðið að leggja úr landssjóði alt að helmingi meira fé en nú
er farið fram á, ef þessar tekjugreinar
hefðu verið feldar burt. Að visu ætl*
ast meiri hlutinn til, að þær falli til
landssjóðs, en þess ber að gæta, að
með þvi fyrirkomulagi hefði landssjóður sérstakan kostnaðarauka af að innheirnta þetta fé.
Eg hefí að eins drepið á þetta og
ætla eigi að tala meira að sinni. Eg
býst við að fleiri tali i þessu máli
og býst þá við að taka aftur til máls.
Jens Pdlsson: Eg vil fara fáeinum
orðum um frv. þetta og minnast á,
hvað það v; r, sem kom mér ásamt h.
2. þm. N.-Múl. (E. J.) til að koma fram
með það. Eftir vandlega íhugun, og
sannfærður afreynslunni,hefí egséð, hve
afar- óhagkvæmt og i alla staði óeðlilegt það er, að prestar sæki tekjur
sinar í hendur fjöldafólks, og verði að
tina þær og reikna saman. Til að sjá,
að þetta fyrirkomulag er öldungis óeðlilegt, þarf ekki lengra að fara en
að hugsa sér, að kirkjan stæði ekki
lengur i sambandi við ríkið, en væri
orðin frikirkja. Prestarnir mundu eins
eftir sem áður heimta kaup fyrir starfa
sinn; en engum mundi koma til hugar
að hafa þetta gamla, úrelta fyrirkomulag, heldur mundi piesturinn fá laun
sin bjá söínuöiuum i heild sinni, og
91 (31. okt.).
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yrðu þau þá ákveðin föat upphæð útborguð i einu lagi. Fyrirkomulagið er
þvi löngu úrelt, stendur á gömlum vana,
og er óeðliiegt.
Auðvitað kemur þetta misþungt niður á prestunum. Þar sem söfnuður er
fámennur, bændur vel efnum búnir og
litlar breytingar verða á gjaldendum,
er innheimtan ekki eins erfið, en þar
sem efnahagur er misjafn, söfnuðurinn
fjölmennur og gjaldendur flytjast títt
ýmist út úr prestaköllunum eða inn i þau,
þarerþetta úrelta fyrirkomul. mjög miklum erfiðleikum og óþægindum bundið.
Þarsem menn eru misjafnlega efnum búnir, verður presturinn oft að gjöra kröfur til manna, sem hann samkvæmt
stöðu sinni á óhægt með að krefja; afleiðingin verður sú, að presturinn
verður algjörlega að fara á mis
við þær tekjur, eða þá að safnast fyrir skuld, sem gjaldandi finnur til og
skemmir sambandið milli hans og prestsins.
Enn fremur má sjá, hve óeðlilegt
þetta fyrirkomulag er, á þvi, að hvaða
opinber staða, sem stofnuð er nú á timum, er aldrei til þess ætlast, að hlutaðeigandi þurfi að sækja laun sin til
margra. Eg verð og að álita, að þetta
sé til skaða fyrir ávöxtinn af störfum
prestsins og rýri áhrif hans, og þó
sumir haldi þvi fram, að það hafi einnig sina kosti og gjöri sambandið milli
prestsins og safnaðarins nánara, þá
mun sú reyndin, að óskostirnir séu yfirgnæfandi. Það er ekki litið starf fyrir prestinn, sem af þessu ris. Honum
er gjört að skyldu að færa reikning
yfir viðskifti sín við sóknarbörnin, og
hann verður að hugsa um, hvernig
honura getur orðið sem me»t úr hverju
einu.
Auk þess sem það er óeðlilegt, að
láta prestinn hafa slikan starfa á hendi,
dregur það mikið frá þeim tíma, sem
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hann ætti að nota til sinna kennimann.
legu starfa, þvi að minsta kosti sumstaðar eru prestaköllin svo stór, að ærið er að vinna, þótt presturinn þyrfti
ekki að standa i slíku. Það mun og
óhætt að fullyrða, að þetta fyrirkomulag hefir oft orðið til skaða fyrir safnaðarlifið; það hefir linað það virðingar
og kærleikans band, sem á að vera
milli prests og safnaðar. Það eru dæmi
til þess, að prestar, sem hafa verið
mestu heiðursmenn, hafa orðið óvinsælir, ef þeir voru reglusamir raeð innheimtu á tekjum sinum, þótt þeir hafi
ekki gengið hársbreidd út fyrir það
sera rétt var. Fyrir söfnuðinn er þetta
lika óhentugt, þvi að það er jafnan ógeðfelt fyrir sóknarbörnin, ef þau geta
ekki staðið í skilum, og hefi eg oft
heyrt menn tala um, að þeim fyndist
samband þeirra við prestinn vera skert,
er svo væri koraið.
Auk þess eru
gjöldin svo ójafnaðarfull, að það er
viðkvæmt fyrir prestinn að þurfa að
ganga eftir þeim; þau koma þyngst
niður á þeim, sem fátækir eru. Bóndi,
sem er svo fénaðarfár, að hann nær
ekki skiftitiund, hann greiðir hlutfallslega jafnháa tíund af fénaði sínum sem
rikisbóndinn; en presti dagsverk að
auki. Eins er lambsfóðrið oft óheyrilega óréttlátt, þar sem maður, sem býr
á beztu heyskaparjörð, greiðir að því
leyti sama gjald og annar, sem varla
getur haft eina kú. Þar sem nú þetta
fyrirkomulag er svo úrelt og skaðlegt
fyrir prestana og aðra, álit eg til stórra
bóta að breyta þessu svo, að þessum
samtiningsgjöldum yrði létt af alþýðu,
en prestarnir fengju það sem þvi svarar af tekjum sinum úr landssjóði. Eg
get tekið undir með háttv. framsm. (E.
J.), að okkur hefði verið kærast að stíga
sporið lengra, þannig, að prestarnir
íengju öll sín laun úr landssjóði, en
eins og háttv. framsm. tók fram, er
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það sem stendur svo miklum annmörkum bundið, að við treystum okkur
ekki til þess, því við töluverða rannsókn kom það í ijós, að ýms tengsli
eru þar á, sem vandhæfi er á að leysa
að svo stöddu; enda þyrfti rækilegan
undirbúning til þess, ef vel ætti á öllu
að fara. En það er praktiskt að taka
fyrir nokkuð af þessm úreltu, beinu,
persónulegu gjöldum, og afnema þau
fyrst.
Þó ekki væri farið lengra en að taka
þau gjöld burtu, sem þetta frumv. fer
fram á, þá mundi mega jafna prestaköllin svo, að hin minni gætu orðið
Viðunanleg, og landssjóður þannig komist hjá knýjandi bænura presta og útgjöldum, sem varla verður hjá komist.
Að vér komum fram með þetta ftumv.
sem eykur útgjöld landssjóðs um 60—
70 þúsund kr., án þess að koma með
frumv., sem yki tekjur hans að sama
skapi, kom til af því, að þegar vér
vorum að undirbúa þetta frumv. f byrjun þings, var kosin nefnd til að ihuga
tollmálin, og vér héldum, að hún mundi
taka tillit til þessara útgjaida. Okkur
flutningsraönnum þessa frumv. þótti
betra að bæta iandssjóði hið væntanlega útgjald með óbeinum sköttum en
beinum, því þótt óbeinu skattarnir séu
dýrari, þá eru þeir vinsælli, því gjaldandi veit ekki af, hvenær hann lætur
þá úti, og þarf ekki að svara þeim á
ákveðnum tima.
Eg skal ekki fara fleiri oröum um
frumv. þetta, þvf fleiri hafa beðið um
orðið og er mér kært að sem flestir
þingmenn taki þátt i umræðum um
málið, því það er gagnlegt fyrir það,
að það sé rætt sem itarlegast, þótt það
komist að likindum ekki i gegn á þessu
þingi.
Jon Jóníson, þm. Eyf.: Eg get ekki
neitað þvi, að þegar eg vissi um það i
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sumar, að þingm. höfðu á prjónunum
frumvarp
um breyting á launum
presta, þá gladdi það mig. Það eru
mörg ár síðan eg sannfærðist um, að
þört væri á að breyta þannig launakjörum prestanna,
að þeir fengju
laun sin úr landssjóði, eins og aðrir
embættismennn.
Eg þart ekki að taka fram þær ástæður sem flutningsmenn hafa talið
upp, en eg álít 2 ástæður, sem þeir
ekki hafa minst á, enn þýðingarmeiri
en allar þeirra ástæður til samans.
Eins og allir vita, er launafyrirkomulagið óhentugt, eins og það er; en ef
því vær> breytt þannig, að prestar
fengju laun sin úr landssjóði, þá mundi
mikilsvert spor í áttina til fríkirkju
vera stigið; þetta er stærsta og merkilegasta ástæðan i mínum augum.
Eg skal ekki að þessu sinni fara
frekar út i þetta, eða sýna fram á,
hvernig þetta mundi verða til að brinda
frikirkjumá’inu áfrara.
Hin ástæðan er sú, að það er til
mikils skaða fyrir kirkjujarðir, að
prestar hafa þær, eftir því sem nú
háttar til.
Það er ómögulegt fýrir ábúanda á kirkjujörð að fá endurgoldnar vel gerðar jarðabætur, því enginn
veit, hvert hann á að snúa sér.
Fari
ábúandi til prestsins, segir hann auðvitað: >nei, eg á ekki að endurgjaida
þetta<, og það verður heldur ekki
heimtað af prestinum, að hann, sem
nýtur þessa ef til vill að eins skamma
stund, geri þad; það væri ósanngjarnt.
Ekki fær ábúandi þetta heldur endurgoldið af landssjóði, að minsta kosti
þyrfti dóm til þess. Þetta finst mér
næg ástæða til að taka kirkjujarðir frá
prestunum og launa þá i þess stað af
landssjóði, en þar að auki er það, að
meiri freisting er til fyrir prestinn að
leigja þær dýrara en aðrar jarðir eru
91*
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leigðar, þar eð hann á að fá tekjur
sínar af þeim, en auðvitað að eins um
sina tið, og erfingjar hans njóta þess
hvorki né gjalda, hvernig með jörðina
hefir verið farið.
I sumum sveitum,
þar sem eg þekki til, eru þessar jarðir
helmingi dýrara leigðar en landssjóðs
jarðir.
Þessar 2 ástæður gera það, að eg
vil láta taka kirkjujarðirnar frá prestunum, en eg vil lika meira, eg vil
láta taka prestssetrin líka frá þeim, og
launa þeim algjörlega úr landssjóði. Eg
segi þetta til bendingar flutningsm.,
sem eg vona að frarafylgi þessu máli
vel og rækilega, þó það komist ekki
fram á þessu þingi. Þeir eiga þökk
skilið fyrir að hafa komið þessu máli
á dagskrá þings og þjóðmála fýrir enda
aldarinnar.
Eg sagði i byrjun ræðu minnar, að
það hefði glatt mig, að eg heyrði að
menn hefðu á prjónunum frumv. ura
þetta efni, en eg verð að játa, að mér
þótti minna til koma, þegar eg sá
þetta lagasmíði, einkum þegar eg heyrði
þá báða lýsa yfir því, að þeir hefðu
helzt viljað taka sporið út til fulls, en
hefðu ekki þorað eða ekki talið ráðlegt
að gera það. Hvað kom til að þeir
gerðu það ekki? Háttv. þingm. Dal.
(J. P.) sagði, að þeir hefðu viljað taka
það, sem var mest úrelt, en eg held
þvi fram, að það launafyrirkomulag,
sem nú er, sé alt jafn-úrelt, og að minu
áliti hefði verið réttara, að taka jarðirnar, fyrst en láta hitt halda sér f
bráð, úr því þeir ekki treystu sér til
að taka sporið fult.
Hver þingmaður, sem er á mínu
máli ura það, að nauðsynlegt sé að
taka kirkjujarðirnar frá prestunum,
verður að skoða huga sinn vandlega,
áður en hann samþykkir þetta frumv.,
sem hér liggur fyrir. í þvi er alt tekið
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burt, sem óhentugt er og leiðinlegt fyrir prestinn, en hin gjöldin eru látin
halda sér óbreytt, og þó er miklu nauðsynlegra að fá þeim breytt. Et þetta
frumv. kæmist i gegn, yrði minni hvöt
fyrir prestana að fá þessu breytt, þvi
þeir agnúar, sem óhentugastir eru fyrir þá, eru numdir burtu.
Það gefur
þeirri stétt manna, sem hefir kirkjujarðirnar undir höndum, roikið vald,
og eg er á móti öllum breytingum á
launakjörum prestanna, ef fasteignir
kirkjunnar eru ekki dregnar inn.
Árangurinn af þessu starfi flutn.m.
hefirorðið of litill i þetta sinn, þvi frv
getur ekki orðið að lögum frá þinginu’
til þess er timinn of naumur, en eg er
þeim þakklátur íyrir að hafa hreyft
þessu máli.
Það væri gott, ef þeir
vildu hugsa þetta mál rækilega til
næsta þings, því það er mikið liðið af
þingtimanum nú og menn eru orðnir
sljóir að hugsa um þingmálin, en eg
vildi óska, að þeir þá tækju sporið
fult, þvi eg 8é enga ástæðu til að
gera það ekki.
Þórður Guðmundggon: Eins og þegar hefir verið tekið fram og sjá má af
nefndarálitinu, he'fir nefndin ekki getað
orðið á eitt sátt i þessu máli.
Meiri hlutinn játaði að vísu, að þörf
væri, að bæta launakjör prestanna, en
vildi samt ekki ganga svo langt, að
stiga sporið alt, án þess að tala um það
við landsmenn, þvi þetta er fyrst og
frerast héraðamál.
Það þarf að ræðast itarlega bæði á
safnaðarfundum og héraðsfundum, og
að lokum á þingmálafundum.
Háttv. þingm. Dal. (J. P.) tók það
fram, hversu bætandi áhrif það mundi
hafa á samkomulagið railli prests og
safnaðar, ef iaunum presta yrði breytt.
Það geta verið deildar meiningar um
þetta, en eg get nú samt ekki fallist á,

1449

Breytipg & Itaunm prest*. '

nð það 8é rétt, því margbreytt viðskifti
milli prests og safnaðar gera samvinnuna jafnvel betri og innilegri.
Og þó þvf sé haldið fram, að gjaldendur greiði tekjur presta með illu, þá
mótmæli eg þvi, að það sé alment, og
á sér helzt ekki stað; það eru margir
eem borga prestgjöld með ljúfu geði.
Viðvlkjándi spurningu háttv. þingm.
Dal. (J. P.) skal eg taka það fram, að
það heflr komið fram á prenti, þó það
hafl ekki verið sagt hér ( þingsalnum.
Háttv. þingm. Eyf. (J. J) furðaði sig
á, að háttv. flutningsmenn þessa frumv.
Bkyldu ekki hafa tekið sporið fyllra;
en eg skal taka það fram, að eg álit
það hyggilegt, og eg er þeim þakklátur fyrir, að þeir gerðu það ekki, þvi
þetta, að fá sóknargjaldið á annan hátt
en hingað til, er fyrsta sporið, og það
mundi hafa sett málið aftur um mörg
ár, ef þeir hefðu gert það.
Eg er samdóma háttv. þingm. Eyf,
(J. J.) nm það, að það sé þýðingarmikið
fyrir frikirkjuna, að prestar séu launaðir af landssjóði, og hann taki undir
sig kirkjujarðirnar, þvf þá er sá hnútur
leystur, hvernig riki og kirkja eigi að
skilja i fjárhagslegu tilliti.
En eg er ekki viss um, að það sé
hollast fyrir kirkju og kristindóm hér
á laudi, að kirkja og riki skilji.
Eg er þess vegna þakklátur háttv.
flutningsmönnum fyrir, að þeir hafa
ekki farið lengra, því eg álit þarflegt,
að breyta sóknargjaldinu, en eg vil
láta ræða það raál itarlega.
Það þarf lika að hugsa um það,
hvernig landssjóður fær gjöld í staðinn
fyrir þau útgjöld, sem hann verður
fyrir, ef prestar eru launaðir af honum,
en eins og efnabagur hans er nú þolir
hann ekki að borga 60—70 þúsund kr.
án þess, að fá eittbvað i staðinn.
Ralldór Danielxson:
Eg get tekið
undir það, að nefndin heflr gjört mjög
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þarft verk með að hefja máls á þessu.
Frumv. vill afnema sóknartekjur presta,
en ákveða þeim gjald, reiknað út i
krónum og aurum, svo maður sér, hvað
það er.
Eg hygg það rætist, sem háttv. þm.
Eyf. (Jón J.) sagði, — hann verðnr spámaður hér, — að hér sé stigið spor, og
það stórt spor f áttina tii gagngjörðrar
breytingar á launakjörum presta.
En eg held samt, að það eigi ekki
við nútiraann, enda er auðsætt, að málið getur ekki gengið fram á þessu þingi,
með þvi það stendur svo á þingtiraanum, að hann er hér um bil úti
Eg get tekið undir það með háttv.
þingm. Eyf. (J. J ), að mér finst sporið
ekki nærri nógu langt, nema að landssjóður tæki að sér allar jarðirnar, og
borgaði svo prestum það, sem samsvarar afgjaldi; en að láta prestinn halda
jörðunum, en hinum öðrum gjöldum
prestsins yrði algjörlega breytt, eins
og i frumv., og leggja það í landssjóð,
það kann eg ekki við.
Mér finst presturinn eigi að vera embættismaður safnaðarins, en ekki rikisins, og rikið hafi ekki annað með hann
að gjöra en að sjá um, að hann fái
afgjald jarðanna, eða jafn-gildi þeirra.
Eg get ekki tekið undir raeð háttv.
flutningsm. (E. J.), að þessir reikningar
séu svo rajög erfiðir. Það er auðvitað,
að þar sem eru stórír söfnuðir, þar er
það töluverð fyrirhöfn, en þó ekki svo
að hún ætti að hindra að mun andleg
störf prestsins, og þar sem eg þekki
til, veit eg ekki til, að þetta hafl valdið nokkuru ósamlyndi milli prests og
safnaðar. Það kunna að vera nokkur
vanskil á þessuro gjöldum i fátækum
sveitum, en presturinn er safnaðarins
maður, og verður að taka þátt i kjörura
safnaðarins, en það gjörir hann siður
með þvi, að fá laun sin i peningum úr
landssjóði, enda efast eg um, að hann
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yrði að öllu leyti sælli fyrir það, þó
hann fengi launin i krónum og aurum.
Sem sagt vildi eg það kæmist einhvern
tima á, og það sem fyrst, að gjöldum
til þeirra væri alveg breytt í eitt gjald,
og að landssjóður fengi jarðirnar og
gyldi svo prestinum aftur.
Þvi hefir Verið hreyft, að það sé vafasamt, hvern rétt prestar hafi yfir kirkjujörðunum. En eitt er þó víst, að prestsekkjur hafa rétt til jarðanna, og eg
þekki dæmi til þess, að ef prestsekkjur
ekki hafa getað fengið jarðnæði, þá
hafa menn verið drifnir bttrt at beztu
jörðunum; þetta virðist mér með öllu
óviðurkvæmilegt, svo þarna er það skýlaust, að landráð jarðanna væri betur
korain hjá landssjóði, heldur en hjá
prestunum.
Það er ekki af þvi, að eg álfti, að
þeir beiti órétti, til að ná launum ‘sínum, eða séu harðdrægir i byggingu
jarðanna; dæmi eru til þess, að prestar
hafa sett afgjald jarða upp við ábúandaskifti, þó það sé nokkuð langt siðan,
að eg vissi til þessa, þá hefir það þó
komið tyrir, en það mundi siður koma
fyrir, ef landssjóður hefði jarðirnar;
og svo sé eg ekki, að það sé það
keppikefli fyrir prestana, að hafa yfirráð yfir þessurn jörðum.
Sem sagt, þykir mér það að þessu
frumv., að mér þykir það ekki fara
nógu langt; þó vildi eg að allir prestar
héldi ábýlis-jörðum sinum, sem venja
hefir verið til um afar-langan tima.
Enn fremur verð eg að taka það fram,
að mér lizt ekki á, að fleygja þessura
65,200 krónum upp á landssjóðinn, eg
efast um. að hann gæti borið þetta án
þess, að leggja nýja skatta á; og þó
þetta næsta fjárhagstimabil gæti borið
það, þá koma önnur á eftir með nýjum
þörfum og nýjum fjárkröfum.
Eg vil þvi ekki, að prestar séu settir
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á landssjóðinn á þennan hátt, að leggja
út 65,200 kr., og leggja ekkert á móti
í tekjuliðinn.
Það er æskilegt, að sem flestir taki
til máls, svo að málið skýrist sem bezt
til undirbúnings undir næsta þing, eða
þangað til það er borið upp aftur.
Framsögumaður (Einar Jónsson):
Það hafa ekki beinlinis komið fram
mótbárur gegn frumv. þessu, hvað aðalhugsun þess snertir, nema frá háttv.
þingm. Mýram. (H. D.). En eg vil þó
svara nokkuru ræðum þeirra, sem
fram eru komnar.
Háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.) álitur,
að frumv. fari of skamt, en gengur inn
á aðal-stetnu þess, að prestar séu launaðir af landssjóði. Astæður hans fyrir
þvi áliti hans, fyrir utan þá, sem
nefndin hefir tekið fram, og kom okkur flutningsmönnum til að koma með
frumvarpið, eru þær, að hann vill með
þvi undirbúa það, að hér geti komið
upp fríkirkja, og svo að sjá kirkjujörðunum betur borgið frá þvi sjónarmiði, að þær geti verið sem gagniegastar og verðmætastar fyrir landið. —
Ég ætla nú ekki að fara raikið út i
frikirkju-spursmálið; eg hefi alt af álitið,
að það eigi nokkuð langt í land.
En
á hinn bóginn hefi eg ekkert á móti
því, sem sumir halda fram, að landssjóður taki við öllum eignum kirkjunnar, og hefir það ávalt staðið mér nærri
skapi, en ekki af þvi, að eg álíti, að
fríkirkja sé miklu nær fyrir það; hún
kemur upp, þegar sá andi er orðinn
nægilega rikjandi meðal manna, að hún
eigi að komast á, hvort sera núverandi
skipulagi verður haldið eða hitt ákveðið, að landssjóður taki að sér, að launa
prestunum.
Hvorri aðferðinni, sem
fylgt væri, hvort sem prestunum er
launað eins og nú, eða þeim yrði launað úr landssjóði, þá breytist það ekki,
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fýr en þjóðin, þingið og stjórnin eru
orðin sammála um þá skoðun, að sú
kirkja, sem nú er þjóðkirkja, eigi ekki
meiri rétt á sér en aðrar kirkjur eða
kirkjufélög, og þá vona eg, að sú trúarskoðun ráði þá mestu, sem mestan
sannleik heflr 1 sér fólginn.
En hvað það snertir, að kirkjujarðir
séu ver komnar i höndum prestanna,
þá get eg ekki, eftir þvf sem eg þekki
til, samsint þvi.
Þar sem eg þekki til, veit eg ekki
betur en að kirkjujarðirnar standi fullkomlega jafnfætis öðrum jörðum að
gæðum og meðferð; svo eg get ekki
verið háttv. þingmönnum samdóma um
það, að það sé frá þvf sjónarmiði lakara, að prestarnir hafí umráð yfir þeim.
Eg þekki mjög lftið til þess, að prestar
gjöri sér mjög far um, að setja svo
upp eftirgjald eftir kirkjujarðir, að það
sé hærra en tiðkast i sveitum umhverfls
á öðrum jörðum.
Auðvitað þekki eg
einstaka dæmi til þess, að menn hafa
hlaupið 1 kapp með að ná í jarðirnar,
og eftirgjaldið þannig hækkað. En eg
þekki fika dæmi til þess, að menn hafa
hlaupið i kapp um landssjóðsjarðir og
hleypt landskuldinni mjög upp, það er
eins og hver önnur samkepni um hlut,
sem mörgum leikur hugur á; en þar
sem eg þekki til, eru kirkjujarðirnar
bygðar heldur vægara en bændaeignir.
Þær eru reyndar viða bygðar dýrara
en landssjóðsjarðir, enda hefl eg heyrt
menn segja, að þær væru sumstaðar
óþarflega lágt bygðar, og þar mundi
ekki koma minna til greina vinsemd
umboðsraanns en hliðhollusta prestanna,
þegar um kirkjujarðirnar er að ræða.
(Jón Jónsson, 2. þingm. Eyf., bankar).
Eg vona, að háttv. 2. þm. Eyf. (J. J).
taki þetta ekki til sin, af því bann er
umboðsmaður, því eg þekki ekkert til,
hvernig hann fer með sinar jarðir. —
Það væri, eins og eg hefí áður bent á,
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æskilegast frá mínu sjónarraiði fyrir
presta, að losna við jarðirrar, en ef
landssjóður á að taka við allri þeirri
eign, þá kostar það landssjóð strax
nokkurt fé, að innheimta tekjurnar af
þeim, og þó að hann eigi ekki að borga
til prestanna meiri upphæð en samsvarar afgjaldi jarðanna, þá tapar hann
alveg innbeimtulaununum, svo að þá
hækkar gjaldið úr landssjóði um þann
mun.
Þar sem háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.)
talaði um, að láta landssjóð einnig fá
prestssetrin sjálf, þá er það enn meiri
breyting en að taka kirkjujarðirnar,
og enn athugaverðara mál.
Áuðvitað
hefir það þann kost, sem háttv. 2. þm.
Eyf. (J. J.) benti á, að eftir á verður
því hægra að breyta til um takmörk
prestakalla, t. d. ef menn vildu stækka
prestaköllin. Þótt það sé ekki nema
sumstaðar, sem
það er tiltækilegt,
þá er það þó á nokkurum stöðum. —
En það er komin svo föst venja á með
takmörk prestakallanna, að eg held,
að almenningur mundi ekki fella sig
eins bráðlega við miklar breytingar i
þá átt.
Enn er lika á það að lita, að i prestakallinu þarf að vera einhver ákveðinn
staður fyrir prestinn, til þess að hann
geti vikið þar að, þá er hann kemur i
kallið; en sé það ekki, getur hann átt
örðugt með að koma sér fyrir; en látum það svo vera, að honum sé ekki
vandara um en læknunum hefir verið
til um undanfarandi tima, enda má
ætla, að hpnum mundi hægra að koma
sér fyrir en þeim.
Ef prestar befðu prestssetrin til ábúðar, mundi það draga taisvert frá
þeirri upphæð, sem þyrfti til að launa
þeim úr landssjóði. (Jón Jðnsson, 2.
þingm. Eyf.: Það spilar enga rullu).
»Það spilar enga rullu<, segir háttv. 2.
þm. Eyf. (J. J.), en eg get ekki verið
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honum samdóma um það, þar sem þad
nemur árlega 30—40,000 kr. á launum
allra presta til samans. (Jón Jónsson,
2. þingm. Eyf.: Fækka þeim). Okkar
landi er flú þvi roiður þannjg varið,
að það er ekki svo gott, að fækka þeim
til muna, án þess að gjöra þeim þjónustuna of örðuga.
Eg hefi stundum haft fleirum en einu
prestakalli að þjóna, en hefði það átt
að vera til jafnaðar svo, þá hefi eg
fundið, að eg mundi ekki hrökkva til,
nema meðan eg væri ungur.
Eg vil svo enn taka það fram, að
það er langt frá þvi, að eg sé á móti
því, að prestar fái öll laun sín úr
landssjóði; en eg álit að svo stöddu sé
varlegra, að fara ekki svo iangt; það
væri réttara að fara ekki ieugra en
við höfum farið.
Við fiutningsmenn tókum það atriði
rækilega til fhugunar, rð launa presta
alveg úr landssjóði, þegar við sörodum
frumv., og unnum fyrst að þvi, að
undirbúa frumv. i þá átt, en hurfum
frá þvi við nánari ihugun, bæði af þvi,
er eg hefi þegar tekið fram, og svo af
þvi, að þá hefði orðið að jafna bráuðin
mikið og hækka mörg þeirra, en það
hefði fyrst orðið að berast undir héruðin út um land.
Nú hugsuðum við okkur, að taka ekki
meira fyrir en fram gæti farið á þessu
þingi, og álitum þá réttast, að taka
ekki fyrir til breytinga nema sóknartekjurnar, eins og frumv. fer fram á,
af þvi að með þvi eru bæði bætt að
nokkuru kjör prestanna, og um leið
numin burtu þau gjöld tii prestanna,
sem ójafnaðarfylst eru.
Eftir þessum tekjum raundu prestarnir ekki sjá, og almenningur heldur
ekki hafa á móti, að losna við þessi
gjöld.
Eb hvað kirkjujarðirnar snertir, þá
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hefði afleiðingin af, að taka þær undir
landssjóð, orðið sú, að afgjöldunum hefði
orðið breytt í peningagjald, og það er
mikið tilflnnanlegra ábúendum heidur
en að greiða það i landvöru, eins og nú
er gjört; við þekkjum peninga-ekluna
i landinu, og það hlýtur að vera talsvert tilfinnanlegt, ef afgjaldi jarðanna
væri breytt í peningagjald.
Eg hefi orðið þess var, að þeim sem
búa á landsjóðsjörðum þykir tilfinnanlegt að þurfa að borga i peningum, og
það er kannske þes3 vegna, að þær
jarðir eru vægara bygðar en aðrar
jarðir. En að taka frá prestunum þær
tekjur, sem eru beztar og áreiðanleg*
astar, eins og háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.)
vildi með þvi, að taka fyrst jarðirnar,
en skilja hinar allar cftir, það álit eg
alls ekki rétt að farið.
Hitt hlýtur að virðast réttara, að taka
burtu þau gjöldin, sem ójafnast koma
niður og óþægilegust eru til innheimtu
fyrir prestana, enda þótt eg alls ekki
mundi sjá eftir, þótt prestar slyppu
einnig við kirkju-jarðirnar.
Þvf að
prestarnir hafa ábyrgð á þeim, og geta
haft tilfinnanlegt tjón af þeirri ábyrgð,
og hefir stundum til þess komið. —
Ef t. d. verður stór skaði á einhverri
kirkjujörð, t. d. húsbruni, þá mun það
hafa verið úrskurðað af stiftsyfirvöldunum, að presti beri að taka þátt i því
með tekjum prestakallsins.
Háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.) mintist
á ábúðarlögin, en eg veit ekki til, að
þau gildi ura kirkjujarðir, nema sem
tiliitslög, ef svo mætti að orði komast,
það er að segja, að tekið væri tillit til
þeirra i hinum einstöku tilfellum, eins
og réttast þætti.
Hinn háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.) sagði
líka, að kæmist þetta á, þá yrðu prestarnir lausir við verstu agnúana á launum sfnum, og mundu þá þagna. —
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Eg veit nú ekki, hvort ástæða væri til
fyrir þingið, að hafa sérstaklega móti
því, þó þeir þögnuðu, að því er laun
þeirra snertir, og það játa eg, að prestar hefðu meiri ástæðu til að þegja um
laun sin, ef þetta frumv. yrði að lögum, þvi annars næðí það ekki tilgangi
sinum, sem er, að bæta kjör prestastéttarinnar að nokkuru.
Háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.) talaði líka
um það, að með þvi að hafa umráð
yfir kirkjujörðunum, hefði kirkjan svo
mikið vald sem »institution«. Það er
auðvitað, að hún hefir það, að svo miklu
leyti, sem hún styðst við tasteignirnar,
og eg sé heldur ekki svo mikið á móti
þvi, að hún hafi vald sem institution.
Hennar tilgangur er að efla kristilegt
líf hjá þjóðinni, og það getur eigi annað en álitist gott starf og nauðsynlegt.
En til þess þarf hún eitthvert fé til að
styðjast við, og eg veit ekki, hvort að
heppilegra er, að hún styðjist við peninga úr landssjóði eða jarðeignirnar. —
Gamla klerkavaldið er horfið, nema
hvað presturinn hefir auðvitað talsverð
áhrif í söfnuðum sínum, og er það víst
ekki aðallega vegna umráða yfir jarðeignunum, heldur miklu fremur af öðrum ástæðum, þar á meðal af því, að
hanu er venjulega með mentuðustu
mönnunum í söfnuðum hans.
Háttv. 2. þingm. Rangv. (Þórður G.)
sagði, að ekki væri vist, að sambandið
milli prests og safnaðar yrði innilegra,
þó prestum væri slept við innheimtu á
gjöldum þessum, og fengju þau greidd
úr landssjóði.
Eg minnist á þetta af því, að það
hefir stundum verið tekið fram, að þetta
viðskittasamband væri eitt með öðru,
sem styrkti gott og innilegt samband
milli prests og safnaðar.
Eg játa það, að innheimta á þessum
gjöldum gjörir náið samband milli prests
Alþ.tið. B. 1899.

1458

og safnaðar, en hvort það verður inni
legra fyrir það, eða hvort það er svo
holt, læt eg ósagt.
Mætti kannske lika segja, að einmitt
þetta gæfi prestunum vald i söfnuðunum; innheimtan gjörir það að verkum,
að söfnuðirnir standa í skulda-sambandi
við þá.
Þar sem alt gengur vel með grejðslu
á gjöldum þessum, þar er ekkert um
að tala, en þegar misbrestur vill verða
á borguuinni, þá kinnoka einstöku menn
sér máske við að koraa fyrir augu
lánardrottins sins, enda þótt þeim að
öðru leyti sé vel við hann; þeir fyrirverða sig, ef til vill, fyrir að láta hann
sjá sig, af þvi að þeir, einhverra hluta
vegna, ekki hafa borgað honum.
Eg segi ekki, að mikið þurfi að gjöra
úr þessu, en þó hefl eg heyrt um dæmi
til þess.
Eg álit lika, að sambandið milli prests
og safnaðar eigi að byggjast á alt öðrum grundvelli en peningum, nefnilega
á kristilegum kærleikans grundvelli.
Háttv. þingm. Mýr. (H. D.) sagði, að
presturinn ætti að vera safnaðarins
maður, og taka þátt i öllum hans kjörum. Það er alveg satt, að presturinn
á að taka þátt i kjörum safnaðarins,
og það mundi hann gjöra, eftir sem
áður, hvort heldur hann fengi laun sin
úr landssjóði eður eigi, því naumast
mundi presturinn verða beinlínis rikur
maður, þótt hann væri launaður úr
landssjóði. Eins og nú er, þá tekur
presturinn mikinn þátt f fjárhagslegum
kjörum safnaðarins. Þegar vel lætur í
ári og tekjur borgast vel, þá liður
prestinum betur, hvað efnahag snertir,
en aftur á móti, þegar illa árar, og illa
gengur með innheimtu, þá líður prestinum sömuleiðis ver, og söfnuðurinn
finnur til þess, og þykir leitt, að geta
ekki staðið i skilum.
92 (1. nóv.).
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Þetta má segja, að gjöri sambandið
innilegra railli prests og safnaðar, að
þegar öðrum líður vel, þá Ifður hinum
það einnig, og svo gagnstætt, og þetta
var líka eitt atriðið, sem gjörði það að
verkurn, að við flutningsmenn ekki
íórum lengra en frumv. þetta fer.
Væri prestum launað að öllu leyti
úr landssjóði, þá gæti söfnuðurinn sagt
sem svo: »Nú hefir presturinn önnur
kjör en eg, þar sem hann heflr laun
sín i peningum, hinum bezta gjaldeyri,
sem til er«. Það gæti því máske vakið óánægju eða öfund, ef sötnuðurinn
hefði ástæðu til að segja: »Þegar mér
liður verst, þá liður prestinum bezt«.
Því peningar hafa auðvitað mest gildi,
þegar vörur landsmanna eru í lægsta
verði, og illa árar.
En þetta raundi
einkum koma i ljós, ef prestar væru
að öllu leyti launaðir úr landssjóði, en
naumast þó þeir hefðu nokkur hundruð
krónur i peningum, þvi þess mundu
söfnuðirnir vel geta unt þeim.
Ef að
presturinn hefði peninga handa á milli,
þá gæti lika verið, að hann ætti hægra
með að liðsinna ýmsum mönnum í söfnuðum sínum, sem i þröng væru.
Eg álit þess vegna réttast, að fara
ekki lengra en við höfum lagt til. —
Rétt hefði máske verið, að jafna nokkuð
meir laun prestakallanna en við höfura
gert, en við vildum þó ekki nú gjöra
mjög mikiar breytingar i þá átt, en
ætluðum þinginu að gjöra það, ef þvi
sýndist svo, og álítum líka, að þjóðin
þyrfti að ihuga roálið áður en lengra
væri farið.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: Eg ætlaði
eiginlega ekki að tala meira i þessu
máli, en ætla nú þó að segja örfá orð,
af þvi, að háttv. framsögum. (E. J.) bar
brigður á það, sem eg sagði áðan, að
kirkjujarðir væru sprengdar upp á móts
við opinberar jarðir, en eg held þvi
fram, að það sé alveg rétt.
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Presturinn hefir ekki neina hvöt til
þess að hugsa um, að jarðirnar séu
vei setnar, heldur að eins að sæta
hæsta boði.
Alt öðru máli er að gegna um umboðsmann opinberra jarða; haun heflr
hvöt til þess að sjá um, að þær séu
vel setnar, en siður að hugsa um, að
fá afgjaldið sem hæst.
Þess vegna er það sjaldgæft, að leigumáli hækki að mun á landssjóðsjörðum,
en alveg gagnstætt á kirkjujörðum.
Eg þekki dæmi til þess i Þingeyjarsýslu, að kirkjujarðir eru miklu hærra
leigðar en landssjóðsjarðir, og það alt
að því helmingi bærra, t. d. i Grenjaðarstaðarprestakalli, og er það þó alls
ekki þeim presti að kenna, sem nú er
þar, þvi hann hefir fremur fært það
niður.
í öðru litlu prestakalli í sömu sýslu
var afgjaldið einnig mikið hækkað af
kirkjujörðum á þessari öld, en varð svo
til þess, þegar harðnaði í ári, að jafnvel heil torfa lagðist í eyði, og sjá allir,
hvaða tjón það er.
Eg veit heldur ekki betur, en að í
Fljótsdalshéraði sé einmitt nýlega búið
að hækka afgjöld á kirkjujörðum í einu
prestakalli, sem að vísu er ekki i prófastsdæmi háttv. þingm. N.-M. (E. J.).
En hann heflr samt liklega heyrt þjss
getið, og leikur þar orð á, að þar hafl
ýmsra ráða verið neytt til að losa
jarðir, svo afgjaldið yrði hækkað.
Hann hálf vegis hneykslaðist á því,
að eg ekki viidi samþykkja þetta frv.
af því, að prestarnir héldu þá betri
hlutanum af tekjunum, en losnuðu við
hið versta og erflðasta, heldur hefði
viljað fara hina leiðina.
Eg játa það, að það var meining mín,
og skal eg að nokkuru leyti taka upp
aftur ástæðurnar fyrir því.
Þegar prestarnir losna við hið versta
og erfíðasta, þá missa þeir hvötina til
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þess að starfa því, aö koma á gagngjörðri breytingu á þessu máli, því að
engin vissa er tyrir því, og jaínvel ekki
lfkur til, að jafnan verði svo frjálslyndir og ósérpiægnir prestar á þingi
og nú.
Og þar sem þeir, prestarnir, eru
mentaðir og dugandi menn, og er þetta
mál einna skyldast, þá er nauðsynlegt,
að hafa þá með i bardaganum, og eg
vil ekki, að þeir fái svona létt tækifæri til þess, að sleppa úr honum.
Þá fór hann nokkurum orðum um það,
að eg ekki vildi, að kirkjan hefði svo
raikið vald sem institution, en hann
talaði reyndar mest um vald prestanna.
Eg mintist ekkert á vald prestanna,
heldur að eins kirkjunnar, og skal eg
bæta við það nokkurum fleiri orðum
en áðan.
Eg gæti hugsað mér þá breytingu,
sem ekki er ólíkleg, að ef ekki kemst
á regluleg fríkirkja, að þá mynduðust
söfnuðir, sem meir eða minna víkja
frá þeirri kirkju, sem við nú höfum,
svo að á endanum yrði að eins lítill
hluti í þjóðkirkjunni; og halda menn
þá ekki, að það gæti verið hættulegt,
að svo miklar jarðeignir væru komnar
i heudur svo fárra manna?
Eg vil fyrir mitt leyti ekki vita það
fyrir þjóðina á ókomnum árum.
Fram8ögumaður (Einar Jónssori): Eg
ætla að eins aö bæta við fáeinum orð
um út af hinni síðustu ræðu háttv. 2.
þm. Eyf. (J. J.). Þegar eg talaði áðan
um kirkjujarðir, þá efaðist eg alls ekki
um, að afgjaldið af þeim kynni sumstaðai að vera hærra en á þjóðjörðum,
heldur sagöi eg, að það mundi ekki
vera hærra en á bændaeignum.
Og hvað því viðvíkur, að þær væru
ver setnar en landssjóðsjarðir, þá efað
ist eg heldur ekki um, að svo gæti
verið á einstöku stöðum, heldur talaði

eg að eins um, þar sem eg þekti til,
en eg hygg líka, að það sé á fáum
stöðum, að minsta kosti hefi eg heyrt
litið um það.
Hann nefndi Fljótsdalshérað sem
dæmi upp á það, að prestar settu upp
eftirgjald eftir jaröir sinar.
Eg veit nú til þess, að það hefir
komið fyrir með sumar jarðir þar. —
En eg veit lika um sumar þær jarðir,
að þær höfðu lækkað að eftirgjaldi um
tima fyrir sérstök atvik og hækkuðu
svo aftur, þegar það var horflð, sem
olli lækkuninni, og þá var eigi ástæða
til annars, en hækka þær þá aftur.
Háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.) sagði lika,
að sú breyting gæti orðið á, að sú trúarskoðun, sem nú er ríkjandi, yrði i
raiklum minni hluta, og að þá væri
hættulegt, að þjóðkirkjan hefði yfirráð
yfir svo miklum jarðeignum, og það
jafnvel i höndum fárra manna. Hann
getur nú auðvitað haft sina sannfæringu, en eg hefi þá sannfæringu, að sú
trúarskoðun hafi þann sannleika í sér
fólginn, að hún standist gagnvart öðrum trúarskoðunum. (Jón Jónsson, 2.
þm. Eyf.: En formið þá?) Hið ytra
form getur að vísu breyzt, þó að trúarskoðunin haldist, og þó mun formið
ekki breytast svo, að kirkjan ekki þurfi
eitthvað til að launa starfsmönnum
sinum.
Eg trúi því heldur ekki, að frumv.
standi í vegi fyrir þvi, að landssjóður
geti fengið jarðirnar síðar, þvi það er,
eins og eg hefi tekiðfram, talsverð ábyrgð
sem hvilir á prestunum, að hafa þessar jarðeignir undir höndum, og bakar
þeim ekki svo lítil umsvit að hafa umsjón yfir þeim.
Hann tók enn fremur ftam, að prestarnir hefðu rnikla hvöt til þess, að sæta
hæsta boði i jarðirnar til byggingar,
en siður hvöt til þess, að hugsa um
92*
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það, hvernig þær eru setnar.
Þetta | J.), enda voru þær mikilsvirði í sjálfu
hefir auðvitað sinn sannleika fólginn sér og mjög fhugunarverðar. Aðaláí sér, en er engin algild regla. Flestir stæða hans á móti frumv. þessu var, að
prestar munu jaínhliða hugsa um, að það gengi alt of stutt; vildi hann láta
fá góða ábúendur á jarðir sínar. Svo landssjóð taka við öllu kirkjugózi, ekki
er og þess að gæta, að ef einhver býð- að eins kirkjujörðum og itökum, heldur
ur óhæfilega hátt í einhverja jörð, og og prestssetrunum. Hann færði fram
stendur ekki i skilum, þá fellur jörðin tvær ástæður fyrir þessu, aðalástæðu
aftur í hendur prestsins, og hann bygg- og aukaástæðu. Aukaástæðan var sú,
ir hana öðrum, og mun þá gæta sín, að kirkjujarðir væru, að minsta kosti
sumstaðar, leigðar við hærra verði en
að velja betri ábúanda.
Presturinn hefir því raikla hvöt til aðrar jarðir, og að mikil vandkvæði
þess, að byggja jarðirnar ekki slóðum, væruámeð húsabyggingar ogjarðabætog það því fremur, sem hann verður á þeim, með þvi að leiguliðar ekki ættu
heimting á endurgjaldi fyrir slikar umað svara úttekt á þeim aftur.
ATKV.GR.: Málinu visað til 2. umr. bætur, eða að minsta kosti gætu ekki
náð því endurgjaldi frá neinum, er lög
með 10 atkv.
um ábúð ákveða leiguliðum fyrir vel
Önnur umr. (C. 256, 460,505,515), unnar jarðabætur, og gjöra jarðareig24. ágúst.
anda að skyldu að inna af hendi, þegar
Jens Pálsson:
Eg skal fyrst geta öll lögmæt skilyrði eru til staðar. Að
þess, að í þessu frumv. eru 2 kirkju- kirkjujarðir séu leigðar dýrar en aðrar,
staðarnöfn, sem sjálfsagt eru óheppileg; getur verið að eigi sér stað sumstaðar,
það eru Slyndurholt í Austurskaftafells- en það er ekki þar, sem eg þekki til,
sýslu og Skollhóll f Dalasýslu. Kirkjan, heldur eru þær þar leigðar fyrir lægra
sem var í Einholti, hefir verið flutt á gjald en bæði einstakra manna eignir
svo nefnt Slyndurholt, en það er að og landssjóðsjarðir. Svo er t. d. í Uteins örnefni, og með því að kirkjan skálaprestakalli; þar eru kirkjuhjáleigstendur enn í Einholtslandi, er rétt að ur leigðar fyrirl’/s minna en einstakra
láta hið gamla nafn halda sér. Sama manna eignir og landssjóðsjarðir i sama
er að segja um nafnið Skollhólssókn. prestakalli. Liggur munurinn aðallega
Hvolskirkja og Staðarhólskirkja hafa í því, að eftirgjöldunum, sem til forna
verið sameinaðar og ný kirkja bygð á voru harðfiskur, hefir á landssjóðsjörðSkollhól, en af þvi hóll þessi stendur unum verið breytt í ákveðna peningahálfur í Staðarhólslandi og þar er eng- upphæð, og þá tekið nokkurt tillit til
in bygð, þykir réttara að láta nafnið hins afarháa verðs á kaupstaðargengum
Staðarhólskirkja halda sér. — Auk þess harðfiski, en á kirkjuhjáleigunum er
eru nokkurar prentvillur í frumv., en eftirgjaldið sama vættatal.saltfiskur, sem
eg skal ekki eltast við þær, úr þvf frv. áður var harðfiskur. Þessi ástæða gildhefir ekki tíma fyrir sér gegnum þing- ir því ekki alment. Aftur er meira
ið.
varið í hina ástæðuna, að leiguliðar á
En það voru ekki þessar smávægu kirkjujöiðum eigi ekki hægt með að
misfellur á frumv., sem komu mér til að beita lögunum um ábúð jarða, og verði
taka til máls, heldur hinar kirkjupóli- því af þeim hlunnindum, er þau lög
tisku hugleiðingar h. 2. þm. Eyf. (J. veita. Reyndar mun þeim ákvæðum
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ekki til muna hafa verið beitt hér enn,
að þvi er privat-jarðeigendur snertir.
Aftur á móti munu einstakir jarðeigendur einatt hafa af frjálsum hvötum
hlynt eitthvað að umbótasömum, dugandi leiguliðum. Aðstaða presta er óneitanlega sú, að síður verður ætlast
til slikra verðlauna af þeirra hendi; það
játa eg fyllilega með h. 2. þm. Eyf. (J.
J.). En þó mun það ekki fátítt, að
presturinn sjái dugnaðinn við leiguliða,
er gjörir verulegar umbætur á kirkju
jörð. En auðvitað væri bezt að hafa
einhver sérstök lög um þetta efni, ef
jarðirnar eiga að halda áfram að vera
undir prestanna umráðum, og þeim til
afnota. En þessi ábúðar-vandkvæði
bar þó h. þm. fram sem aukaástæðu
fyrir þeirri kröfu sinni, að draga inn í
landssjóð alt kirkjunnar góz. Aðalástæða h. þm. var kirkjupólitisk, og var
hún fólgin í þvi, að landssjóður ætti að
taka við kirkjujörðunum, prestsetrunum og öllum itökum og hlunnindum, til
þess að greiða fyrir aðskilnaði rfkis og
kirkju, og hélt hann að þetta frumv.
mundi spilla fyrir því máli, væri það
lögtekið; mundi það vekja mótspyrnu
prestanna gegn aðskilnaði rikisogkirkju,
þvi þeir mundu verða rólegir, þegar
þeir hefðu fengið fastar tekjur, og vildi
hann sigla fyrir það sker. Ennfremur
hélt hann að kirkjan gæti með því að
eiga kirkjueignir orðið skaðlegt afl í
þjóðfélaginu. Að vísu gjörði hann ekki
nákvæma grein fyrir því, en ef eg man
rétt, sagði hann að ábúðin yrði þannig
vaxin, að hún yrði til fjárhagslegs tjóns.
(Jón Jónsson, 1 þm. Eyf.: Eg lagði áherzlu á, að kirkjueignirnar yrðu í fárra
manna höndum). Já, en þó svo sé, þá
er það jafnhættulaust og áður, því þær
mundu verða í böndum sömu manna
og nú, og þeir hafa aldrei sýnt sig i
að beita valdi sinu yfir kirkjugózi i skaðsamlega eða ófrjálslynda átt. Eg veit
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ekki betur en að það sé viðurkent að
islenzka prestastéttin sé sérlega frjálslynd. En ef þm. hefir átt við, að þeir
yrðu svo fáir, sem eitir yrðu i þjóðkirkjunni, að það væri skaðlegt að láta þá
hafa yfirráð yfir svo miklum eignum,
af þvi líka að það væri óréttlátt, þá á
slfkt svo langt i land, og er því ekki
rétt að taka svo mikið tillit til slikra,
að eins hugsanlegra, mögulegleika, og
hins vegar skil eg ekki, að lengi verði
haldið i það eignartilkall, þegar meiri
hluti þjóðarinnar verður orðinn á móti
því. Hvaða skilning, sem menn nú
hafa á aðskilnaði rikis og kirkju, þá álit eg að ríkið geti tekið undir sig
kirkjueignirnar, hvenær sem það vill.
Sú aðferð, að draga alt góz kirkjunnar
í vetfangi inn í landssjóð, til að undirbúa eða jafnvel þröngva fram aðskilnaðinum, getur þótt glæsileg og verið
girnileg fyrir þá menn, er vilja aðskilnað og fríkirkju fyrir hvern mun, skilyrðislaust.
l etta mál er fullkomlega kirkjulegt
mál; alþingi er f sllku máli, sem þessu,
ekki að eins þjóðþing, heldur og kirkjuþing, —já, alþinger löggjafarþing kirkjunnar, og að því leyti kirkjunnar eina
eiginlega þing, en þar af leiðir, að í
slíku máli hefir hver og einn þingmaður rétt og skyldu til að skoða sig sem
kirkjuþingsmann, og það býst eg við
h. þm. Eyf. hafi gjört, er hann hélt
ræðu sína; en þótt hann talaði röggsamlega, eins og hans er vandi, þá
kom ekkert það fram í ræðu hans, er
benti á að honum væri umhugað um
viðhald kristilegrar kirkju sem slikrar
hér á landi.
Við 1. umræðu þessa máls lét samflutningsmaður minn i ljósi, að við hefðum lika helzt óskað, að láta landssjóð fá
kirkjugózið, en borga prestum, en ekki
séð okkur það fært, og færði hann
fram ástæður fyrir þvi, enda standa þær
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í nefndarálitinu. En eg man ekki að
hann tæki fram eina ástæöu fyrir því
að taka prestsetrin, og það eru lán þau,
er landssjóður hefir veitt til húsabóta
og jarðabóta á mörgum prestsetrum
landsins.
Ef prestsetrin væru tekin,
þá er ósanngjarnt að láta prestana
borga afborgun af þessum lánum af
tekjum þeirra, þar sem þeir hvorki hafa
afnot af húsunum né jörðinni.
Þetta
yrði þvi landssjóður að taka að sér, og
mundi það iþyngja honum mjög. Auk
þess þyrftu laun prestanna þá að vera
miklum mun hærri, og yrði þetta fyrirkomulag miklu erflðara fyrir landssjóð.
Eg vildi minna á þessa ástæðu, svo
hún kæmi fram. Reyndar get eg tekið undir með þeim, sera halda þvf fram,
að fækka nokkuð prestaköllum hér á
landi, einkum þar sem þéttbýlt er, en
mjök mikil fækkun þeirra mundi verða
skaðleg bæði fyrir þjóðlif vort og kirkjulif. Eg hefl marga og eindregna vitnisburði núlifandi merkismanna, ekki siður
en látinna merkisraanna, um það, að
prestarnir bæði sem slikir og sem menn,
séu enn i dag mjög nauðsynlegir fyrir
þjóð vora, séu enn sem fyrri afltaugar
þjóðlegs lífs og menningar hér á landi;
og leiðir þar af, að því mundi verða
unað illa, ef þeim yrði mikið fækkað.
Eg ann fríkirkjuhugmyndinni sem fagurri og réttri hugsjón og stefnumarki,
er kirkjan öll i viðri veröldu eigi að
stefna að.
Eg ann þessari hugsjón, eg álit, að
vér eigum að hafa tillit til hennar og
keppa að henni. En það er annað en
að vera fullráðinn í þvi, að leggja þeg
ar út i framkvæmd þeirrar hugsjónar.
Til þess getur vantað nægan undirbúning. Hvað eina þarf að hafa sinn tíma
og sin skilyrði. Þetta mál þarf lika að
hafa sin skilyrði og vér þurfum í þessu
sem öðru að kaupa hentuga tímann.
Eg vil taka til dæmis aðra fræga hug-
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sjón, það er sameignarhugsjónin, »Kommunisme*. I hinum fyrsta kristna söfnuði höfðu menn það fyrirkomulag i efnalegu tilliti. Sameignarhugsjónin þreifst
þar, af þvi hin nauðsvnlegu skilyrði
voru fyrir hendi, sem voru nógur kær
leikur og skyldurækt.
Slika hugsjón
getur raaður elskað sem »Ideal«, en
skilyrðin fyrir framkvæmd þeirrar hugsjónar er fullkominn kærleiki og réttlæti,
en ef þau skilyrði vantar, er hugsjónin óframkvæmanleg, og framkvæmdarviðleitnin skaðleg.
En nú vil eg spyrja: Eru nú uppi
hjá oss þau nauðsynlegu skilyrði fyrir
aðskilnaði ríkis og kirkju? Svo mikið
sem eg ann þeirri hugsjón, frikirkjuhugsjóninni, þá get eg ekki skilið í þvi,
að nú sé kominn tími til þess að taka
sporið þegar fult út.
Eg tala þetta auðvitaðekki til þeirra,
sem halda að engin skilyrði þurfi, og
að kirkjan eigi að skilja við ríkið strax,
án alls undirbúnings. En eg get ekki
farið svo langt, að sleppa þeim skilyrðum, sem eg álit nauðsynleg. Ef vel á
að fara, þá má ekki hafa það svo, til
þess að ekki þuifi að sjá eftir þvi, sem
slept var. Það skilyrði, sem gildir fyrir mér, tii þess eg hiklaust gæti gengið að aðskilnaði ríkis og kirkju, til þess
eg gæti gengið að því, að af kirkjunni
væri tekinn hver einasti eyrir, og henni
skipað að annast sig að öllu sjálf, er það,
að í kirkjunni væri fjörugt trúarlíf,
sterk frelsisþrá, og félagsandi svo sterkur, að hún fyndi til þess, að tengslin
við ríkið væru sér skaðleg og heftusig
í framþróun sinni. Ef í kirkjunni væri
glæsilegt andlegt lif og kirkjan fyndi
það, að henni mundi vegna betur i
kristilegu tilliti, ef hún væri laus við
ríkið, að kristindómsins ávextir mundu
vaxa við það á greiðari hátt, þá mundu
eg álita skilnaðinn sjálfsagðan.
En eg mundi lika álíta aðskilnaðinn.
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æskilegan, ef eg sæi ekkert annað
en dauða og svefn yfir kirkju landsins,
því þá væri engu að tapa, en alt að
vinna. — Fyrir 10—15 árum fanst mér
ástand kirkjunnar einmitt þannig, að
engu væri að tapa, en stórmikið að ávinna við skilnað milli ríkis og kirkju;
eg þóttist sjá svo roikla svefnværð á
kirkjullfinu hér, að eg vildi skilyrðislaust verða af með þjóðkirkjuna, en fá
frfkirkju; eg vildi láta afnema þjóðkirkjuna sem slíka, svo að barátta, verkleg barátta gæti myndast, í trú á sigurkraft kristindómsins, barátta fyrir myndun sannrar, frjálsrar, vakandi, stríðandi
kirkju. Eg áleit, að lítið mundi tapast
við þá bylting, en árangurinn mundi
verða yflrgnæfandi.
Hefði eg þá átt
að greiða atkvæði mitt f þessu máli,
þá hefði eg kosið skilnað — tafarlaust
og skilyrðislaust.
En síðan hefir margt breyzt á annan
veg. Það hafa ýms atriði, sem ekki
eru litils virði, komið i ljós; það hafa
komið fram ávextir af vaxandi trúarlífi, sem eg gat ekki hugsað mér né
búist við, að kæmi svo fljótt fram. Þar
til vil eg nefna sem dæmi nýju sálmabókina. Svo hafa komið fram ýms
kirkjuleg, kristileg, uppbyggileg og
vekjandi blöð og timarit, ekki að eins
frá frikirkjunni fyrir vestan haf, heldur einnig úr þjóðkirkjunni hér heima.
Svo vil eg nefna Biblíuljóð síra Valdimars Briem og Barnasálma og margt
fleira, t. d. sunnudagaskóla og barnaguðsþjónustur, sem sérstaklega hefir verið
komið á fót hér í Reykjavík. Þetta eru
veruleg mörk á vakandi, starfandi
kirkjulffi, og með þessu hefir verið sáð
mörgum lifskröftugum frækornum bæði
bjá söfnuðum og prestum.
I landinu
hefir sést sýnilega vaknandi kristindómslif á síðustu árum. Það er bersýnilega
á þeim tima kominn upp kristilegur
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gróður i lifi íslendinga, og er að þróast sem nýgræðingur í þjóðkirkjunni.
Þegar maður tekur islenzkt fólk yfir
hötuð, er þvi ekki að neita, að vöxturinn sé bráðari í fríkirkjunni fyrir
vestan haf en hér i þjóðkirkjunni, en
þess verðum vér vel að gæta, að fyrir
vestan haf eru alt önnur skilyrði fyrir
hendi, að landar þar lifa undir altöðrum, ekki að eins andlegum heldur og
»materiellum« skilyrðum, sem geta í
góðra manna höndum orðið til þess að
flýta gróðrinum.
En hér í þjóðkirkjunni er einnig sýnilegur gróður, þó hann sé ekki eina
hraðfara og i frikirkjunni vestan hafs,
og komi ekki eins ört fram í safuaðarlífi og kirkjulegri starfsemi.
En nú vil eg spyrja: Hvort er hyggilegra að róta þessu öllu um eða láta
þennan kristilega gróður þróast? Er ekki
réttara að hlynna að þessum gróðri og
skýla honum, þar sem hann er að myndast, heldur en að útsetja hann svo ungan, lítt þroskaðan og veikburða fyrir
storma og haglél frikirkjunnar, þó sólskin sé þar auðvitað á milli? Er ekki
réttara að láta þennan andlega gróður
þróast, þangað til hann er orðinn svo
sterkur og rótgróinn, að hann þoli strið
fríkirkjunnar?
Ef nú svo færi, að stofnuð yrði frikirkja þegar i stað, þá mundi þaö koma
i ljós, að nokkur hluti landsmannaekki
vildi vera með af innri ástæðum, trúarlegum ástæðum. Þá kæmu upp »sektir«, sem ættu í baráttu við kirkjuna.
Svo er annað: ef þjóðkirkjan ætti alt í
einu að gerast frikirkja ogteknarværu
allar þær eignir frá kirkjunni, sem hún
á nú, þá mundi dóttirin, frikirkjan,
þurfa stórfé af hállu meðlima sinna, til
að reisa sinn kirkjulega búskap, og gæti
þá svo farið, að mikill hluti landsmanna
ekki þættist geta verið með sökura fá-
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tæktar, þar sern þeir þyrftu að leggja
svo mikið i sölurnar í peningalegu tilliti. Sakir alls þessa mundi hinn vaknandi andlegi gróður komast inn í annað veðurlag og er hæpið að hann gæti
þolað það.
Eg álít æskilegast, að þessi vöxtur
gæti þroskast, svo að hann yrði sterkur
og almennur, þangað til hann á sínum
tíma hefði gott af því að standa á eigin
fótum, þangað til kirkjan finnur hjá sér
brýna nauðsyn að sja fyrir sérsjálf,án
þess að njóta aðstoðar ríkisins.
Það er skoðun mín, eg get sagt af
sannfæring, að á núlegum tíma sé verulega að lifna yfir Kristindómi þjóöarinnar, — að það sé efnilegur, kristilegur
nýgræðingur að spretta upp á ýmsum
stöðum á þjóðlífsakrinum. Eg vil fara
varlega með þennan nýgræðing; mér
þykir áhætta að svifta harin þvi skjóli og
þeirri stoð, er hann nú nýtur frá ríkisins hálfu, meðan hann ekki er þroskaðri orðinn, því eg vil að hann sem
fyrst þroskist, svo að hann sái sér út
með hraða, og leggi í siðferðislegu og
andlegu tilliti undir sig hvern einasta
blett á akri þjóðlifs vors.
En þegar kirkjan finnur hjá sér innri
nauðsyn til að losna við ríkið, og finnur sig læra um þaö, þá á ríkið að
sleppa kirkjunni, svo hún geti orðið
sjálfstæð, frjáls kirkja Krists. Og því
meir sem kristilegum gróðri fer fram,
þvi fyr getur komið að því. að rétt sé
að taka sporið fult út. En nú álit eg
vatasamt, að komiiw sé tími til þess,
enda býst eg við, að aðskilnaður rikis
og kirkju hér á landi hljóti af öðrum
ástæðum að vera langt undan. Eg á við
stjórnarsambandið, sem Island er í við
Danmörku. Að þvi stjórnarsambandi
óbreyttu finst mér óhugsandi, að fríkirkja gæti komist á hér fyr en fríkirkja er komin á i Danmörku. Ef vér
heimtuðum fríkirkju fyr, þá er varla
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hugsanlegt annað en vér yrðum að
leggja út i langa baráttu, sem ef til
vill gæti staðið jafn-lengi og orðið eins
torsótt eins og sjálfsstjórnarbarátta vor.
Þessi barátta gæti svo orðið til þess, að
kæfa sumt af þeim andlega gróðri, sem
nú er að vaxa, og þá mundu beztu
menn, sem annars hefðu varið kröftum
sinum kirkjunni til uppbyggingar,
leggja sig með öllum sínum krafti út 1
pólitiska baráttu kirkjunnar gegn ríkisvaldinu. Mér finst því efasamt, að út í
slíkt sé leggjandi.
Þetta eru almennar hugleiðingar út
af orðum h. 2. þm. Eyf. (J. J.).
Spurningin um launakjör prestanna
stendur að eins í mjög lausu sambandi
við þær. Þetta frumv. fer að minsta
kosti ekki fram á annað en að prestunum, sem vinna að eflingu kristindómsins, geti liðið betur í efnalegu tilliti, til
þess þeir með því meiri áhuga geti gefið sig við sinu starfi, og unnið að umbótum á kristindómsins málefnum.
Sá er ekki samvizkusarour prestur,
sem við slíka breytingu til hins betra,
eigi fyndi sig skyldan til að vinna með
því meiri áhuga að sinu starfi i
kirkjunnar þjónustu, sem ekki hefði hug
á að vera því ötulli og árvakrari,
þegar löggjafarvaldið vill greiða götu
hans og gera honum starf hans léttara.
Jön Jónsson (þm. A.-Sk.): Það er
auðvitað að þetta mál muni ekki geta
fengið framgang á þessu þingi, og ætla
eg þvi ekki að tala margt um það.
Það er ein breyttill., sem eg hefi skrifað, á þingskj. 505, sem fer fram á að
breyta einu sóknarnafni, sem er á frv.,
nefnilega setja »Bjarnarnes og Einholtssóknir« fyrir >Bjarnarness- og Slyndurholtssóknir*. Eg kann ekki við að
kenna kirkju við eyðiholt og móa, heldur við bygðan stað, og þessi kirkja hefir alt afheitið Einholtskirkja, jafnvel þó
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hún hafi ekki um mörg ár staðið við
bæinn Einholt heldur á bæaeigninni
Holtum, en nú er hún nýbygð og flutt
í Einholtsland.
Háttv. þingm. Dalam. mintist á líkt
dæmi, þar sem hann nefndi eina kirkju
í Dalasýslu.
Þá er önnur breyttill., sem annar
hinna h. flutningsra. hefir komið fram
með, aö aftan við orðið »lambsfóður«
komi: »þar með talin Maríu- og Péturslömb«. Eg ætla ekki að tala mikið
um þetta mál, en að eins lýsa því yfir, að eg álít þetta vera nokkuð athugaverða tillögu, uf þvl eg skoða þessi
lambsfóður ekki sem eiginlegar sóknartekjur, heldur sem kvaðir á einstökum
jörðum, sem hlutaðeigandi jarðeigendum væru gefnar upp, ef þær væru afnumnar.
Þá ætla eg að vikja fám orðum að
frv. í heild sinni. Mér finst góð réttarbót að því fyrir prestana og jafnvel
fyrir sóknarmenn líka, ef það væri
samþykt eins og það liggur fyrir. En
eg vildi óska, eins og háttv. 2. þm. Eyf.
tók frara, að landssjóður tæki að sér
jafnvel jarðirnar líka, svo maður gæti
færst nær því að stofna fríkirkju. Eg
hygg að viða sé farið vel með þær og
landskuldir ekki of háar, en það munu
líka vera dæmi til hins gagnstæða.
En þó að eg skoði þetta svo, þá flnst
mér þetta frumv. vera að nokkuru leyti
spor í sömu áttina, þar sem farið er
fram á að taka sóknartekjurnar og
leggja þau gjöld 1 landssjóð; það flnst
mér vera spor i fríkirkjuáttina, með
því að eg hygg, að það hljóti að leiða
til þess, að allar kirkjujarðir og prestsetrin með hverfl frá prestum og verði
landssjóðseignir. Það eina, sem mér
finst athugavert við það, er, að í fríkirkju eru prestarnir embættismenn
Alþ.tið. B. 1899.

safnaðanna, en eftir frumv. yrðu þeir
fremur embættismenn landsins, er þeir
fengju laun sín úr landssjóði. En þetta
er ef til vill nauðsynlegt millibils- ástand,
að laun prestanna greiðist úr landssjóði
meðan verið er að koma hinu ástandinu í kring.
Það eru tvær skoðanir, sem menn
geta haft á þessu máli, hvor annari
ólikar; önnur er sú, sem háttv. 2. þm.
Eyf. heflr haldið fram, að fækka prestaköllum og láta prestana hafa sem mest
að gera sem presta. Þá yrðu miklu
fleiri, sem gæfu sig að prestskapnura
með lifi og sál og væru eingöngu bundin við slík 8törf, en hefðu ekki tima
til að gegna veraldlegum störfum né
að gefa sig við búskap; en hin er sú,
að prestar megi ekki vera færri en nú
er, og þeir eigi jafnframt að vera góðir bændur og búþegnar og verja kröftum sínum í þarfir þjóðfélagsins. Eg
held nú, eins og háttv. þm. Dal. (J. P.),
tók fram, að hugsunarháttur þjóðarinnar sé ekki kominn á þá leið, að fækka
prestaköllum; menn munu heldur vilja
fjölga þeim; seinast á þessu þingi hefir
komið fram öflug bæn um það, en vera
má, að þetta breyttist nokkuð, ef breytt
yrði gjaldmátanum.
Af þessum ástæðum er eg hlyntur
þvi, að haldið sé lengra á þeirri braut,
sem þetta frumv. stefnir inn á, og að
jarðirnar séu líka teknar inn á landssjóð, og jafnvel einnig ábýlisjarðir
presta, vegna þess, að sumum þeirra
fylgja hjáleigur; og það er oft ekki
gott að skilja þær frá kirkjujörðunum.
Eg vil því gefa atkvæði raitt með
því, að frumv. þetta fái aö ganga til 3.
umr.
Jón Jónsson (þm. Eyf.): Við 1. umr.
þessa máls um daginn lýsti eg yflr
93 (1. nóv.).
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skoðun minni á þvi; er mér því nauðugt að taka til máis í þvi aftur, enda
er eg þreyttur.
Eg hefði sem sagt helzt viljað leiða
þetta mál hjá mér nú; en eg get það
ekki alveg, aí þvi háttv. þm. Dalarn.
hefir ekki að öllu leyti skiiið mig rétt.
Að visu get eg verið stuttorður, af þvi
háttv. þm. A.-Sk. hefir tekið i sama
strenginn og eg, að það sé nauðsyn að
taka kirkjujarðirnar með. Háttv. þm.
Dalam. byrjaði á þvi að lýsa yfir, að
sú ástæða mín fyrir að taka kirkjujarðirnar undir landssjóð, að þær væru
leigðar frekar en aðrar jarðir, sú ástæða
rain væri ekki á rökum bygð. Þetta
var ekki aðalástæða mín; en hann
mælti á móti þvi að þessi ástæða væri
rétt. Eg og háttv. þm. getum nú deilt
ura það um aldur og æfi, og alt af
sagt >klipt< >skorið< og aldrei komist
að neinni niðurstöðu. Eg drap á það
um daginn, að þetta hlyti að vera eftir hlutarins eðli; eg sagði það og skýrði,
að það hlyti að vera, af því að freistingin til að bata sem mest afgjald væri
meiri með þær jarðir, en nokkrar aðrar jarðir, þar sem presturinn hefirþær
að eins fyrir sina tið, og það gjörir
hvorki honum ué afkomendum hans
neitt, þó þær séu orðnar helmingi minna
virði, þegar hann fer frá. Altsvo verð
eg að halda þvi fram, að það liggi i
hlutarins eðli, að það hljóti að vera, að
jarðirnar séu ver komnar undir umsjón
prestanna en landssjóðs. (Jens. P.: Þeir
haia ábyrgð). Það hvilir að vísu stórkostleg siðferðisleg ábyrgð á prestinum,
eins og hverjum, sem hefir landtiiumráða; en lögábyrgðin, sem háttv. þm.
Ðalam. benti á, er til að nafninu, en i
framkvæmdinni er hún ekki mikil, og
alis engin. Eg hygg það hljóti að vera
aö jörðin niðist niður iyrir það, að byggingarskilmálarnir eru þannig lagaðir,
að þeir fæla góða leiguliða frá að taka
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hana. Þetta tók eg nokkurn veginn frara
um daginn, og eg hygg að það sé gersamlega ómögulegt, að mótmæla því algerlega: Háttv. þingm. sagði, að margir prestar gæfu verðlaun fyrir jarðabætur; eg þekki að vísu dæmi til þess,
en eg er hræddur ura að það sé undantekning; og þeir gera það þá að
eins fyrir sérstaka mannkosti sína, en
ekki knúðir tram af vanalegum hvötum.
Þá sagði hinn háttv. þingm., að hann
gæti ekki skilið það, á hvern hátt
kirkjueignin gæti orðið skaðleg fyrir
þjóðfélagið. Það getur verið, að eg
hafi ekki útlistað það nákvæmlega eða
rækilega; en mér finst það algjörlega
ómótmælanlegt, að sú >confession< og
þeir kirkjusiðir, sem nú gilda, hafi ekki
lengur fylgi manna, hugsunarhátturinn
geti smám saman breyzt og smátt og
smátt fleiri og fleiri gengið úr þjóðkirkjunni. Eftir því sem menn verða þroskaðri og sjálfstæðari, þvi ver þola menn
svoleiðis siði, og þurfa minni orsakir
til að víkja frá þeim, ef þeim líkar
ekki að einhverju leyti. Þannig get
eg hugsað mér að þeir yrðu fleiri og
fleiri, er gengju úr þjóðkirkjunni, og
loks svo margir, að þjóðkirkjumenn
yrðu mjög i minni hluta, og máske
mjög fáir; og þá kemur að þvf, sem eg
benti á, að fáeinir menn hafa til umráða
ekki svo lítinn part af þjóðeigninni, og
nota hann til að halda fram sinu félagsmáli; en það gerir misrétti í framsóknarbaráttu þjóðarinnar.
Háttv. þm. sagði, að hver þingmaður
yrði að skoða sig sem kirkjumann, af
því hann væri við þingið, sem væri
eini staðurinn, þar sem hægt væri að
setja kirkjunni lög. Þetta er að vissu
leyti satt, og að sumu leyti ekki satt.
Það er ekki satt, að hver þingm. verði
að skoða sig sem kirkjuþingsmann, án
tillits til annara málefna þjóðfélagsins
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og altsvo bugsa eingöngu um kirkjuna
sem slika, því að kirkjan sem slik verður að lúta i lægra haldi fyrir þjóðfélaginu, og hún stendur gagnvart rikinu eins og hver önnur stofnun, hvort
sem það er skóli eða hvað annað, sem
rikið kostar. Þingið er skyldugt að
taka tillit til þarfa hennar og hugsa
umalt, sem kirkjuna snertir, en einungis að svo miklu leyti, sem það kemur
ekki í bága við gagn þjóðfélagsins; það
má ekki laga alt eftir agnúum kirkjunnar, ef þeir vilja reka sig á, heldur
sníða agnúana af kirkjunni. Kirkjan
hefir ekki hóti meiri rétt gagnvart þinginu en aðrar stofnanir.
Eg skal um leið og eg minnist á
þetta drepa á eitt. sem eg held að
ekki sé rétt skilið hjá honum. Eg sagði,
að þjóðin kynni að skiftast i mörg
kirkjufélög, og sagði hann þá, að það
ætti svo langt i land, að ekki þyrfti
að gjöra ráð fyrir þvi nú strax. En
eg álít, að það sé skylda hvers þess
þingm., sem annars hugsar sér þenna
mögulegleika, að taka ráðstafanir til
þess að koma í veg fyrir það tjón, sem
af þvi kynni að leiða. Eg verð þess
vegna að skoða svo, sera þetta raál sé
fullkorolega tímabært, að kirkjan sleppi
fasteignunum i hendur landssjóði.
H. þm. Dalam. (J. P.) taldi það annmörkum bundið, því að viða hvildu lán
á prestaköllunum, og væri þvi hætta
á, að landssjóður misti peninga sina.
Eg er nú ekki svo vel kunnugur þessum lánum, að eg viti vel, með hvaða
kjörum þau eru veitt, en imynda mér
þó, að þau hljóti að verða hlutaðeigandi
jörð til þeirra bóta, að jörðin sé engu
óaðgengilegri fyrir það. Eg álit að í
þeira prestaköllum, sem lán hvila á
jörðum, eigi og hljóti jarðirnar að hafa
tekið þeim bótum, að það vegi fullkomlega móti þvi, sem eftir stendur af lán-
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um. Eg vil lika minnast á það, af
þvi eg man ekki, hvort eg tóx það
fram um daginn, að eg tel sjálísagt,
að prestar hafi forgangsrétt að því, að
setjast að á prestssetrunum, og kæmi
það þá upp i laun þeirra.
Ein setning er það enn, sem hinn h.
þingm. tók fram, og sem eg vildi minnast ofurlítið á. Hann sagði, að það
væri skaði að þvi að fækka prestum,
ekki sizt vegna þess, að þá fækkaði
um leið mentuðum og hæfum mönnum
i sveitarfélögunum. Þessi setning klingir oft, að nauðsynlegt sé að hafa að
minsta kosti einn mentaðan mann í
sveitarfélaginu; en eg held að sú setnsetnig ætti að fara að hverfa. Það
kann að visu ekki að þurfa að fara langt
til baka i timann, til þess að þessi setning væri rétt, en nú hefir mentunarfýsnin aukist svo, að nú eru í hverju sveitarfélagi margir menn, sem eru eins
hæfir til þess að gegna borgaralegum
störfum og prestarnir, þvi það er ekki
lærdómur prestanna sem slikra, sem
gjörir þá hæfari borgara. Þó prestunum fækki, þá böfum við eins marga
mentaða borgara fyrir því, og eg álit
þá ekki þeim mun verri borgara, eða
óhæfari til að gegna borgaralegum
skyldura, þó þá vanti það eitt, að vera
prestar. Mennina höfum við eftir sem
áður, þó þeir ekki séu prestar, svo eg
álit að sú ástæða sé léttvæg. I þessu
efni segi eg það, sem eg meina, enda
þó eg ekki segi þar með, að eg segi
alt sem eg meina, og á þvi ætla egað
enda orð min nú. Eg skal að eins
rainnast á nýgræðinginn, sem h. þm.
Dal. (J. P.J var að tala um, og sem eg
játa að er til. Eg er alls ekkert hræddur við sólina eða loftslagið, eða jafnvel stormana, stríðið og baráttuna fyrir þann nýgræðing, og held enda, að
hann
hefði vaxið og dafhað engu
*93
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miður við ljós, loft og þá einnig
storma andlegs frelsis, en í skuggaskjóli
þjóðkirkjunnar.
Framsðgumaður (Einar Jónssori): Eg
ætla ekki að fara langt út i þetta mál
að þessu sinni; eg gjörði það nokkuð
ítarlega við 1. og 2. umr. Það er auðséð, að mál þetta kemst ekki út úr
þinginu nú, svo það mundi þýða lftið.
Við höfum einungis fengið það fram, sem
við vildum, að málið yrði rætt, og álít
eg að það gæti orðið til góðrar leiðbeiningar, fremur en ef engar umræður
hefðu orðið um það. Eg veit ekki,
hvort h. þm. sýnist að greiða atkvæði
um einstakar greinar frumv., en hugsa
þó fremur, að þeir vilji alt eins vera
lausir við atkvæðagreiðslu., enda álít
eg hana hafa litla þýðingu. Mér hcfir
þvi komið til hugar að enda málið með
rökstuddri dagskrá, sem fer fram á að
leita álits safnaðanna og héraðsfundanna
um þær breytingar á launum presta,
sem hér er farið fram á, og er það
æskilegt að vita álit almennings í því
efni. Eg hefi átt tal við hæstv. landsh.
um hina rökstuddu dagskrá, og hafði
hann ekkert sérstakt á móti henni, en
áleit að prenta þyrfti stérstök eintök
af frumv.
til þess að senda út
um land, þá er málið yrði sent til umsagnar.
Eg ætla heldur ekki að fara út i
ræðu háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.) að
þessu sinni; hann tók það að eins
skýrar fram nú, sem hann sagði um
málið um daginn. Eg svaraði honum
þá, og finn því ekki ástæðu til þessnú.
Svo afhendi eg forseta hérmeð hina
rökstuddu dagskrá.
Jens Pálsson: Eg gat þess, að eg
hélt ræðuna áðan, ekki i þvi skyni að
fara beint að hrekja háttv. 2. þm. Eyf.
(J. J.), heldur til þess að gera athugasemdir við athugasemdir hans, og til
þess að leiða í ljós ýmislegt, sem vert
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væri að athuga við hinar stórpólitisku
hugleiðingar, sem hann meðfram kom
fram með. Eg býst við að mál þetta
verði i heild sinni hugsað og rætt á
næsta þingi, og er þvi rétt að ræða
það nú frá sem flestum hliðum, draga
fram sem flest atriði málsins.
Mér virtist h. þm. leggja of mikla áherzlu á ákveðna »konfession« og ákveðna kirkjusiðu i sambandi við þetta
mál, og skoða hvorttveggjasem óbreytanlegt form. En eg skoða, að kirkjan
sem slik hafi köllun og skyldu til að
reformera sig.
Eg er á þvi, að rítúalið og hið ytra
form hafl ekki yfirgnæfandi þýðingu,
en testi augun á kjarnanum og álit,
að kirkjan geti rekið erindi sitt, samkvæmt tilgangi sínum, þótt menn þykist geta sett út á trúarjátningar og
formur, enda er komin fram hreyfing
í þvi efni, að breyta ritúalinu og umbæta það.
Háttv. þingmaður taldi það athugavert, er eg sagði, að þegar þingmenn
ræddu bein kirkjumál, þá ættu þeir að
skoða sig sem kirkjuþingsmenn. Eg
held að eg hafi ekki sagt ot mikið, þvi
af þvi leiðir ekki, að eg hafi eingöngu
hagsmuni kirkjunnar fyrir augura, heldur jafnframt heill og hagsmuni og gagn
þjóðfélagsins, því eg skoða kirkjuna
sem »institution«, sem eigi aðhafa heill
þjóðfélagsins fyrir augum og hvers
einstaks manns í þjóðfélaginu, og eg
skil ekki, að þó þingmaður skoði sig i
kirkjumálum sem kirkjuþingsmann, þá
geti það verið hættulegt eða skaðlegt,
úr þvi kirkjan sem kristileg kirkja á
að hafa heill hvers einstaklings og þjóðfélagsins fyrir augum.
Eg er samdóma háttv. þm. um, að
það væri æskilegt í sjálfu sér fyrir
kirkjuna og þjóna hennar og þjóðfélagið í heild sinni, að kirknagóssin
rynnu til þjóðfélagsins, svo það gæti
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administrerað þeim eftir sinni vild, þvf
ábyrgð á kirknagóssi,umsjón og bygging kirknajarða er nokkuð >heterogent«
við störf presta og dregur þá frá aðalstörfunum. Eg er samdóma h. þingm.
í því, að vilja losa kirkju og presta
við þau veraldlegu umsvif, er af þessu
kirknagóssi leiðir. Þangað getum við
orðið samferða; en ef hann vill taka
jarðagóssið til þess að kasta þjóðkirkjunni út á hjarn, tafarlaust og skilyrðislaust, þá get eg ekki fylgt honura.
Eg álit ekkert efamál, að ef prestar
iosnuðu við kirknagóssin, þá gætu þeir
betur notið krafta sinna til kennimannlegrar starfsemi, og að við það ætti að
þróast andlegt og kirkjulegt lif i söfnuðunum. Hilt álft eg óliklegt, að rétt
sé að halda áfram alla leið að aðskilnaði rikis og kirkju, en það fanst mér
háttv. þingm. meina, — þó hann ekki
beint segði það. Eg réð það af orðum
hans, skildi hann svo. En eg treystist
ekki til að kveða upp dóm um það nú
þegar, bvort sé meira virði, það sem
maður sleppir, eða það sem maður fær
við aðskilnað, og þarf vandlega að íhuga það. Enda er það mín ósk og
von, að áður langt um liður verði komnir þeir timar, að skilyrði þau verði
fyrir hendi, er rými burt öllum vafa
og hættu við þann skilnað.
ATKVGR.: Rökstudd dagskrá frá
Einari Jónssyni samþ. með 14 samhlj.
atkv., svo hljóðandi:
»Með þeirri ósk, að landshöfðingi
hlutist til um, að leitað verði álits safnaða þjóðkirkjunnarog héraðsfunda prófastsdæmanna um frumv. þetta, og um
það, hvort breyta skuli launum presta
yfir höfuð, eða á hvern hátt, tekur
deildin fyrir næsta mál á dagskrá«.
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FRUMVARP til laga um sölu á laxveiði í Laxá í Kjós, er heyrir þjóðjörðinni Valdastöðum til (C. 416); 1.
umr. 16. ágúst.
Þórður Quðmundsson: Eg get ekki
greitt atkv. með þessu frumv., roeðan
eg ekki fæ frekari upplýsingar en
þær, sem i frumv. eru, því þær eru
s\o gott sem engar. Það er að eins
tekið fram, að það eigi að selja veiðina og þar með búið. Það er ekkert
getið um, hvort þetta sé gert í samráði
við ábúanda eða ekki; mér finst það
þó hafa talsverða þýðingu. Það er ráðgert, að selja veiðina fyrir 4000 kr. og
4°/o vextir af því eru 160 kr. Þó líklega eigi að selja Englendingum þessa
laxveiði, geri eg ráð fyrir að hún sé
4000 kr. virði, þvi eg imynda mér ekki,
að landssjóður ætli að pranga á þessu
og selja við okurverði.
Eg geri því
ráð fyrir, að arðurinn af veiðinni sé
hér um bil 160 kr. á ári.
Það væri
þess vegna rojög tilfinnanlegt fyrir ábúandann, ef hann væri sviftur þessum
hlunnindum, og þótt ef til vill eigi að
bæta ábúandanum þetta að einhverju
leyti, þá er eg á móti því að jarðir
séu sviftar kostulegum hlunnindum.
Veiði er arðsöm tekjugrein og þar að
auki mjög skemtileg hlunnindi, og mér
finst ekki rétt að svifta jarðir sliku,
jafnvel þó landssjóður eigi þær.
Ef til vill kunna þær upplýsingrr,
sem koma fram við umr. um þetta mál,
að verða þannig, að eg gæti gefið þessu
atkvæði mitt, en á meðan eg ekki hefi
annað fyrir mér en frumv., eins og það
er nú, get eg það ekki.
Landshöfðingi: Af þvi að eg heyrði
umræður um þetta mál í háttv. Ed.,
skal eg skýra nokkuð frá þvf, hvernig
á ftumv. stendur.
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Þd eí frurtív. kom fraro, var það
eftir ósk bænda i Kjósinni, sem eiga
Fyrir nokkuð
veiði í ánni, Laxá.
roörgum árum, eg vil segja 30—40 árum, var mikil veiði í þessari á, en eítir að það var farið að tíðkast að selja
lax hér til kaupmanna, var farið að
veiða með svo miklu kappi, að veiðin
minkaði svo mjög, að kunnugir menn
segja nú, að það muni ekki borga sig
að veiða lengur i henni, og flutningsmaður raálsins i háttv. Ed„ sem er einn
at veiðieigendum, kvað það eigi lengur
borga sig fyrir sig að veiða í ánni.
Þeir, sem eiga veiðina, hafa ekki séð
annað ráð, til að missa ekki alveg allan arð af henni, en að áin væri friðuð i mörg ár; en nú er það eins í
Kjósinni eins og víða, að menn eiga
ekki gott með að koma sér saman um
slikar ráðstafanir.
Hið eina ráð, sem
þeim virðist tiltækilegt, er að selja ána
einstökum mönnum, sérstaklega útlendingum, sem brúka stangaveiði. Það
heflr komið tiiboð um að kaupa þessa
á fyrir einar 24,000 kr., og það er álitið, að veiðin fyrir landi jarðarinnar
Vaidastaða sé hér um bil x/6 af allri
veiðinni i ánni, og því er söluverðið á
þeirri veiði sett 4000 kr. En nú verður veiðin i Laxá ekki seld, nema sú
sala nái til allrar veiðarinnar, og því
er það alveg nauðsynlegt fyrir hina
aðra veiðieigendur, að fá samþykki
þiugsins til að selja veiðina, er tilheyrir Valdastöðum, sem er þjóðjörð, svo
að hægt sé að selja veiðina fyrir hinúm öðrum jörðum, því það vili enginn
tnaðúr kaupa veiðina í áiini, nema því
að eins, að hann fái alla veiðina. Þess
Vegna hafa þeir farið fram á, að fá
lög um, að selja raegi veiðina, er tilheyrir Valdastöðum, til þess að öll
veiðin geti orðið seld í einu lagi. Eg
verð að álíta, að það væri mjög góð
sala fyrir landssjóð, ef hann gæti selt
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veiðina fyrir þeirrijörð á 4000 kr. Eftir þvi sera nú stendur, mundi jörðin
ekki geta selst fyrir 4000 kr., svo að
ef landssjóður fengi 4000 kr. fyrir veiðina, þá hefði hann jörðina fyrir ekki
neitt
Það var þetta, sem vakti fyrir flutningsra., að fá heimild til þess fyrir jarðeigendur í Kjósinni, að þeir gætu selt
veiðina í ánni, af því hún væri orðin
einskis virði, en gæti orðið mikils virði,
ef áin væri friðuð um tíraa. Eg býst
við þvi, að það komi sú mótbára, að
þessi sala komi í bága við annað frv.,
sem hefir verið samþykt hér í háttv.
deild, þarsem bannað er að selja jarðir og jarðarafnot bér á landi i hendur
útlendingum. Það er þetta atriöi, sem
eg er hræddur um að frumvarpið muni
stranda á f háttv. deild, en að öðru
leyti álít eg að það sé gott fyrir landssjóðinn og hina aðra veiðieigendur, að
þeir gætu haft veiðina á boðstólum í
Englandi.
ólafur Briem’. Eg vil taka það fram
fyrir hönd nefndar þeirrar, sem kom
fram með bann gegn því að utanríkismenn megi eiga fasteignir hér á landi,
að þetta frumv. kemur að hennar áliti
ekki i bága við það; þar er einmitt
gjört ráð fyrir, að það verði gjörðar
undantekningar frá þeirri reglu, að selja
ekki utanríkismönnum jarðeignir, og
að því leyti er þetta frumv. alveg í
samræmi við hitt frv. (Klemenx Jómsgon'. Það er ekki öll veiði).
Hvort sem þeir veiðieigendur, sem
hér eiga hlut að máli, selja veiðina eða
ekki, þá virðist mér að það geta ekki
hindrað landssjóð i að selja sinn veiðirétt, og það flnst mér ekki koma neitt
í bága við grundvallarhugsun þess frv.,
sem landbúnaðarnefndin kom fram með,
þó að áin yrði síðan öll seld útlendingum. því að nefndin viðurkennir fullkomlega að það getur staðið svo á, að
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það sé haganlegt að selja utanrikismönnum jarðir eða jarðarafnot, t. d.
að það geti átt sér stað, að landsmenn
hafi ekki kraft til að nota einhverjar
auðsuppsprettur landsins, og þó að hér
kannske sé nú ekkium svo mikið fjárframlag að ræða, þá eru þó kringumstæðurnar þannig vaxnar, að æskilegt
væri, að einn væri eigandi allrar veiðinnar. t»að finst mér einmitt heppilegast, ekki að eins i þessu tilfelli, heldur ætti það að vera gildandi regla, að
öll veiði í sömu ánni væri s imeign,
þvert á móti þvi, sem h. þm. Rangv.
hélt fram sem sinni skoðun, að hver
maður hefði veiðirétt fyrir sinu landi.
Það eru svo miklir agnúar á að setja
haganlegar friðunarreglur um veiði,
sérstaklega laxveiði, að þegar hpfir átt
að gjöra einhver ákvæði um veiðiskap,
hefir maður rekið sig á, að sumpart
hefir það reynst ómögulegt að koma
lögum á um slíkt, sakir þess, bve ólíkt
hefir staðið á, og margir hafa átt hlut
að máli, og sumpart ómögulegt að
framfylgja þeim lögum, sera hafa verið
sett.
Eg verð að lýsa því yfir, að mér
fyrir mitt leyti finst, að þetta frumv.
sé ekki að neinu leyti gagnstætt grundvallarhugsun laganna um bann gegn
þvi að útlendingar eigi fasteignir hér
á landi, og eftir upplýsingum hæstv.
landsh. verð eg að vera meðmæltur
þessu frumv.
Klemens Jónsson: Eg get ekki verið
samdóma h. þm. Skagf. (01. Br.), að
þetta frumv. komi ekki i bága við lögin um bann gegn þvi að utanrikismenn megi eiga fasteignir á Islandi.
Eftir skýringu hæstv. landsh., þá á það
að vera meining þeirra bænda i Kjósinni, sem hér eiga hlut að máli, að
selja veiðina í allri ánni, en i 1. gr.
frumv. um bann gegn þvi að utanrikismenn raegi eiga jarðeignir á Islandi,
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er það gert að skilyrði fyrir sölunni,
að um það séu gefin út sérstök lög.
Hér er nú einmitt farið fram á þetta
fyrir þjóðjörðina Valdastaði, en hina
bændurna vantar þá heimild, nema þvi
að eins að þetta frurav. yrði samþykt
á undan hinu frumv. Það mundi heldur enginn kaupandi fást, nema þvi að
eins, að þetta frurav. yrði samþ. fyrst.
Það er þvf hætt við að þessi 2 frumv.
gætu rekist á, og þó ekki væri svo,
þá finst mér það »princip«-brot af þinginu og ósa.mkvæmni, að fara annan
daginn að samþykkja, að ekki megi
selja útlendingum jarðeignir eða jarðarafnot, en saraþykkja svo hinn daginn, að það megi selja þeim það. Eg
er því algerlega á móti þessu frumv.
Jón Jensson: Eg skal bæta því við
ræðu h. þm. Eyf. (Kl. J.), að mér finst
enn ljósara en hann tók fram, að þetta
frumv. ríði í bága við frumv., sem hér
var samþykt í deildinni áður. Þetta
frumv., eins og það liggur fyrir hér,
leyfir alls eigi að selja utanrikismanni
laxveiðina, og þó er það tilætlunin með
frumv., að Englendingar kaupi hana. I
frumv. er því eigi fólgin nein undanþága frá lögunum um bann gegn þvi,
að utanrikismenn eigi jarðeignir hér
eða jarðarítök, og þó væri sú undanþága nauðsynleg, ef frv. ætti að koma
að notum, þar sem tilgangurinn er að
selja utanrikismanni.
Landshöfðingi: Eg ætla að eins að
gera þá athugasemd, að eftir þvf seoj
mér hefir verið skýrt frá um þessa
veiði, þá liggur spursmálið í því, hvort
betra sé, að þar sé alls engin veiði eða
að utanrfkismaður eigi bana. Mér
finst það betra, að þessi hlunnindi héldust, þó að utanrikismaður hefði þeirra
not, heldur en að þau eyðilegðuat. Að
því er snertir frumv. um að banna utanrikismónnum að eiga jarðeignir á íslandi, þá er ails eigi víst, að það nái

1487

Sala á laxveiði undan Valdastöðum.

frara að ganga hér á þinginu, því nú
er orðiö áliðið og málið er i nefnd 1
Ed. Það væri þvi leiðinlegt, ef það
frv., þó það nái aldrei fram að ganga,
yrði til að eyðileggja þetta frumv. Eg
vildi heldur, að einhver utanrlkismaður
ætti þessa laxveiði, en að hún yrði að
engum notum, og eg veit að þetta er
meining h. flutnm., sem kom fram með
frumv. í Ed.
VaJtýr Guðmundsson:
Eg verð að
taka undir með h. þm. Rangv. (Þ. G.),
að hér i frumv. felast svo litlar upplýsingar, að eg get varla verið með
því. Hér er alls ekki tekið fram um
ábúandann, hvaða skaðabætur hann
eigi að fá fyrir að missa veiðina. Það
getur verið, að ábúandinn hafi lífsábúð
eða jafnvel líka fyrir erfingja sína; eg
veit það ekki og vantar upplýsingar
um það, en það getur orðið talsverður
skaði fyrir hann, og mér finst það ófært, að láta hann liða hann bótalaust.
Mér finst lika, eins. og h. þm. Eyf. (Kl.
J.), þetta frumv. koma í bága viðstefnuna i hinu fyrra frumv., þó hér sé ekki
tekið frara að kaupandinn sé utanrikismaður. Það væri betra að hlutaðeigendur gætu komið sér saman um að
leigja ána, og ef það væri fyrir lengri
tima, t. d. 20—25 ár, þá næðist sami
tilgangurinn, og eg get varla trúað
öðru en að útlendingar gengu að því.
Eg get ekki séð annað en að jörðin
græddi við þetta. Ef veiðin er seld, þá
gengi hún alveg úrhöndum Islendinga,
en eg er alveg á móti því að selja útlendingum jarðeignir, og yfir höfuð að
tala á raóti allri þjóðjarðasölu, og þvi
síður vil eg selja hlunnindi frá jörðum.
Eg er þess vegna að eins með því að
leigja veiðina.
Þorldkur Guðmundsson: Eg verð að
segja, að eg er ekki á því hreina með
þetta frumv., því mér finst það, eins og
fleirum h. þm., koma i bága við frv. um
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bann gegn því að utanrikismenn mættu
eiga jarðeignir hér. Auk þess skal eg
geta þess hér, að það var i vor borin
fram uppástunga i sýslunefnd Kjósarog Gullbringusýslu, af einum af sýslunefndarmönnunum, sýslunefndarmanni
Kjósarhrepps, um að selja þjóðjörðina
Valdastaði i Kjós, en nefndin vildi ekki
sinna þessu, af því bæði var hér um
þá þjóðjörð að ræða, sem er ein hin
bezta af þjóðjörðum í Kjósar- og Gullbringusýslu, og þar á ofan sérstaka
hlunnindajörð.
Hlutaðeigandi sýslunefndarmaður lét það þá i ljósi, að
hann mundi bera frumv. í þessa átt
fyrir þingið, og hér er það nú komið.
Eg er á sömu skoðun og h. þm. Vestm.
(V. G.) um það, að það sé nóg að veita
heimild til að leigja veiðina. Að selja
hana fyrir aldur og æfi gæti orðið eyðilegging fyrir jörðina, þar sem veiðin
aftur á móti, eftir nokkur ár, gæti verið orðin góð, ef áin væri friðuð um
lengri tíma; eg tel rétt, að raálið fái að
ganga til 2. umr., og mætti þá breyta
því í þá átt, sem h. þm. Vestm. (V.
G.) benti á.
— Var þá lagt til að vísa málinu til
landbúnaðarnefndarinnar, en það felt
og umr. haldið áfram.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Af þvf
eg býst við að þetta verði fyrsta og
síðasta umræðan um þetta raál, eftir
þeim undirtektum, sem það hefir fengið, þá ætla eg að minnast á það örfáum orðum. Eftir þeim upplýsingum,
sem hæstv. landsh. gaf, þá er þetta
mikilsvarðandi mál, en það virðist ætla
að verða þvi að fjörlesti, að búið er
að samþykkja annað frumv., sem bannar að selja utanríkismönnum jarðeignir.
Væri nú þetta álitið þýðingarmikið mál,
og hitt frumv. yrði því til fyrirstöðu, að
þetta næði að ganga fram, þá er þegar sýnt, að það frumv. hefir verið vanhugsað. Eg hefi áður bent á, að það
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væri varhugavert, að það gat naumast
komið fyr f ljós en þetta, að svo væri.
Pétur Jónsson: Það er sagt um
suma menn, að þeir stígi ekki 1 vitið,
en það verður ekki sagt um h. þm.
Eyf. (Kl. J. og J. J.), þvi þeir bókstaflega stiga i vitið í þessu máli. Eg get
ekki séð, hvaða »priacip«-brot það væri
af landbúnaðarnefndinni, þó hún væri
með fyrirliggjandi frumv., þar sem einmitt er tekið fram í 1. gr. hins sitjeraða Irumv., að slíkt megi leyfa með
sérstökum lögum. (Klemens Jónsson:
En hina aðra veiðieigendur vantar
heimild). Hér er nú að eins um landssjóðseign að ræða, og um sölu á henni
út af fyrir sig að ræða. Tilgangur
ftumv. um bann gegn sölu á fasteignum til utanrikismanna er í 1. gr., og
er nú einmitt sá, að banna sölu jarða
eða jarðarnot til útlendinga, nema með
sérstökum lögum. Er hér þvi gert ráð
fyrir, að sala til utanrikísmanna geti
verið svo auðsælega til hagnaðar í einstökum tilfellum, að löggjafarvaldið
hafí ástæðu til að heimila hana. Ef
einhverjir af þeim þm., sem voru með
hinu frumv., eru einnig með þessu, þá
er það af því, að þeira sýnist það vera
auðsær hagur, að selja veiðina i Laxá,
og mér dylst það ekki, að hér er um
hag að ræða. Það hefir verið tekið
fram, að ekki væri hægt að selja þessa
veiði, þvi að hinir aðrir veiðieigendur
gætu ekki selt, ef salan til utanrikismanna verður bönnuð.
En nú veit
enginn, hvernig frumv. um það reiðir
af, og þó það yrði samþykt, þá er þó
einn vegur, sem eg imynda mér að
framvegis verði farinn í likum kringumstæðum.
Eg ímynda mér, að ef útlendingur
vildi fá keypta veiði í á, þá mundi
hann fara til ráðaneytisins og biðja
það um að leggja sérstök lög fyrir
Alþ.tið. B 1899.
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þingið, sem heimiluðu að selja veiðina,
og þá mundi þingið fara eftir því,
hvort það áliti það hag eða ekki. Eg
hefði að vísu fremur kosið, eins og h.
þm. Vestm. (V. G.) tók fram, að frumv.
hefði verið I þá átt, að leigja veiðina
um ákveðinn tíroa, eða þar hefði staðið,
að selja eða leigja, en veit ekki, hvort
það þýðir, að fara*nú að setja slikt ákvæði inn.
Einar Jónsson:
Eg verð að vera
samdóma h. þm. S.-Þing. (P. J.) um
það, að þetta frumv. komi ekki i bága
við frumv. um bann gegn því, að utanríkisraenn megi eiga jarðeignir hér á
landi, sem þegar er búið að samþ. hér
i deildinni, þvi að þar er í fyrsta hluta
1. gr. leyft að selja slíkar eignir með
sérstökum lögum. Það má nú lita svo
á, 8em þetta sé í fyrsta skifti, sem frv.
kemur í þá átt, að leyfa þess háttar
sölu. Það kemur að visu fram, áður
en hið fyrra frumv. hefir verið staðfest, jafnvel áður en það hefir komist
út úr þinginu; en eg get eigi séð neitt
á móti því.
Það getur skoðast sem
bygt á þvi, að gert sé ráð fyrir, að
bannfrumv. komist gegnum þingið og
verði staðfest. En færi nú svo, að það
frumv. kæmist ekki gegnum þingið,
væri óheppilegt, að vera búinn að fella
þetta frumv., svo framarlega sem það
annars er bygt á réttum grundvelli.
Að visu er í þessu frumv. ekki beinliuis tekið fram, að það eigi að vera utanrikismaður, sem selt er, en það má
telja vist, eftir því sem fram hefir komið. Og þegar nú 1. gr. hins fyrra frv.
heimilar að selja jarðeignir með sérstökum lögum, því má þá ekki eina
byrja á því nú þegar, eins og siðar?
En setjum nú svo, að búið væri að
selja veiði þá, er hér ræðir um, áður
en frv. um bann gegn þvi, að utanrikismenn megi eiga jarðeignir hér, yrði
94 (2. nóv.).
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samþ., þá væri veiðieignin auðvitað
komin i eign utanríkismanns, og gæti
þá engan veginn heyrt undir fyrri hluta
1. gr. bannfrumv., heldur heyrði þá
raál þetta undir siðari hluta 1. gr. í
bannlögunum, sem segir: »Jarðeignir
þær, sem utanrikismenn eiga nú, eru
undan þegnar þessu ákvæði, þangað til
eigendaskifti verðí á þeim«.
Þess
vegna gæti veiðin verið í eign kaup
anda óhindrað, meðan hann lifði, en svo
ekki lengur. Þá ætti eftir bannfrumv.
að selja veiðina, og gæti þá landssjóður keypt, ekki einungis þessa veiðieign aftur, sem hér um ræöir, heldur
alla veiðina í Laxá. Sérstaklega gæti
þetta komið til greina, ef inn í bannlögin væri tekin sú ákvörðun, sem nú
hefir verið hreyft á þinginu, að þegar
eignir utanrikismanna væru seldar,
skyldi landssjóður hafa forkaupsrétt að
þeim.
Björn Sigfússon: Eg er þvi samdóma, að það sé rétt, sem sagt hefir
verið, að þótt frv. þetta sé samþykt,
þá komi það alls ekki í bága við frv.
landbúnaðarnefndarinnar um að utanríkismenn megi ekki eiga jarðeignir
hér í landi, af því að i því frumv. er
einmitt gjört ráð fyrir, að undanþágur
frá þessu geti orðið veittar með sérstökum lögum, og hér er um slík sérstök lög að ræða. Það er sannarlega
vandræðalegt að svo skuli vera komið,
að vér þurfum að selja útlendingum
rétt til laxveiði í ám vorum, til þess
að bjarga henni frá eyðileggingu. Það
sýnir bezt, hvað laxafriðunarlög vor eru
ótullkomin, að þingið skuli engin önnur ráð sjá til að bjarga veiði þeirri,
sem hér ræðir um, en að selja hana
útlendingum í hendur. Þetta er, því
miður, engan veginn fyrsta tilfellið, að
Islendingar séu að tæma laxárnar; það
er búið að þvi allviða á landinu, til
hinnar mestu vanvirðu og skaða. Eins
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og nú stendur, er ekki annað sýnna
en að laxveiði muni smáeyðast hér í
landi, ef ekki eru sett tryggari laxafriðunarlög. Það gat varla fyr komið
fram en þetta, hvilfkt vanhyggjuráð h.
deild tók, er hún hafnaði tillögunni um
að skora á stjórnina að undirbúa ný
laxafriðunarlög, og leggja þau fyrir
þingið. Þetta dærai ætti að sannfæra
friðunarmótmælendur um, að þeir hafa
þar gjört mikið glappaskot. Það liggur hér svo ljóst fyrir, hvert stefnir í
þessu máli, að eins og hæstv. landsh.
tók fram, er að eins um tvent að velja,
annaðhvort að selja veiðina í þessari
á, eða lofa henni að eyðileggjast, því
að eigi er unt að friða hana, eins og
þörf er á, meðan vér lifum undir hinum núgildandi friðunarlögum.
ATKV.GR.: Frumv. vísað til 2. umr.
með 12 samhlj. atkv.
Ö n n u r u m r., (C. 416, 457, 482);
18. ágúst.
Valtýr Guðmundsson:
Eins og eg
tók fram við 1. umr. þessa máls, finst
mér það brjóta bág við stefnu þingsins,
að selja útlendingum þó ekki sé nema
itök í þjóðjörðum, og eg tók þá jafnframt fram, að hægt væri að ná sama
takmarkinu með þvi að leigja jarðirnar um marga ára bil. Eg skil ekki,
að útlendingum sé það ekki sama, þó
þeir fái ekki jarðirnar keyptar, ef þeir
fá þær ieigðar upp á lífstíð. Þegar nú
er að ræða um fullorðna menn, þvf
börn fara naumast að leigja ána, virðist hæfilegt að ákvarða leigutímann
railli 10—30 ára, og mun hann þá
hrökkva til á við lífstið fullorðins manns.
Eg hefi því leyft mér að koma með
breyt.till. í þessa átt.
Þar sem gjört hefir verið ráð fyrir í
frumv., að jörðin yrði seld fyrir að
minsta kosti 4,000 kr., áleit eg hæfilégt að ákveða leigugjaldið 50—200 kr.
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á ári, og að öðru leyti fela hæstv. lh.,
hvað um semdist, ef jörðin leigðist, þó
með þeim fyrirvara, að eftir því sem
leigutíminn yrði lengri, væri leigan ákveðin hærri. Eg álít þetta heppilegri
veg.
Að þvt er breyt.till. við mina breyt,till. snertir, sera sé að leigja ána alt
að 99 ár í senn, þá sé eg ekki, að hún
svari betur tilgangi. Þeir, sem vilja
leigja ána, munu naumast hugsa svo
fram i tímann, að þeir fari að leigja
hana fyrir börn og barnabörn, og á
hinn bóginn skil eg ekki, aö þurfi 99
ár til að koma laxveiðinni í gott horf.
Seinni till. er alveg eins góð og min
upphaflega breyt.till., og ef til vill
heppilegt að ákveða að eins lægsta
takmarkið fyrir leigunni.
Það getur verið, að því er fyrri
breyt.till. snertir, að annað hafi vakað
fyrir hinum h. þm. en eg sé, og getur verið að eg fallist á málstað hans,
ef eg heyri hann skýrðan ítarlegar.
Ólafur Briem: Það sem vakti fyrir
mér, þegar eg samdi brtill. á þingskj.
482 um að veita stjórninni heimild til
að leigja hina umræddu veiði i Laxá
í Kjós lengur en 10—30 ár, var það,
að eg vildi ekki að tarið væri að semja
lög, sem ekki gætu komið að fulium
notum, og þannig var með leiguna á
þessari á, að eg vildi að leigjandi hefði
sem mest upp úr henni; en skilyrði
fyrir því er það, að hann geti samið
um nógu langan tima. Eg er á sama
máli og báttv. þingm. Vestm. (V. G.),
að betra sé að leigja ítök en selja, ef
hægt er að komast að góðum saraningum í þvi efni. Þó álit eg að það
þurfi ekki að vera óbrigðul regla, og
einmitt í þessu tilfelli verð eg að hall
ast að því, að óhætt væri að leyfa sölu
og það mætti koma því til leiðar, ef
sett væri inn í frumv. sérstök grein,

sem leyfði sölu þessa með þeim fýrirvara, að lagafrumv. það, sem nú er
til raeðferðar i efri deild, um bann
gegn því að utanríkismenn megi
eiga jarðeignir hér á landi, öðlist
gildi. Ef menn nú að eins vilja leyfa
leigu, vil eg að landsstjórnin hafi sem
frjálsastar hendur, og uppástunga min
fer í þá átt að lengja leigutimann alt
að 99 árum, enda er oft hægt að ná
betri saraningum, þegar leigt er til lengri
tima. Eg er í efa um, hvort nokkura
lagaheiraild þurfi til að leigja fyrir þann
tíma, sem háttv. þm. Vestm. (V. G.) tiltekur, 10—30 ár; eg held stjórninni sé
heimilt að gera það án laga. Það er
að eins tryggilegrá fyrir landsstjórnina,
að bafa lagaheimildina, ef um langan
tima er að ræða.
Hina seinni breytingartill. hefi eg
koraið fram með i því skyni, að landsdrottinn gæti sætt því boði, er bezt
býðst, án þess að vera bundinn við hámarkið í brtill. þm. Vestm. (V. G.),
200 kr.
Vattýr Guðmundsson: Mér er það
náttúrlega ekkert kappsmál, hvort till.
min eða háttv. þingm. Skagf. (Ó. B.)
verður samþykt, en mér finst, að landsstjórninni séu gefnar nokkuð friar hendur eftir breytingartill. hins háttv. þm.
Samkværat henni getur stjórnin, ef hún
vill, leigt ána fyrir að eins 50 kr. i
90 ár; henni er enginn skildagi settur
með það. Þar á móti er til ætlast með
rainni, að stjórnin leigi ána 10—30 ár,
en gjaldið fari hækkandi eftir þvi, sem
árin eru fleiri, fyrir 10 ár t. d. 50 kr.
á ári og svo tiltölulega hækkandi úr
þvi, alt að 200 kr. Eg veit ekki, hvort
sá skilningur raiun er réttur, en mér
finst raega leggja þann skilning i brt.
þingm. Skagf. (Ó. B.), að stjórninni sé
heimilt að leigja ána fyrir að eins 50
kr. á ári í 99 ár.
94*

1495

Sala & laxveiði nndan Valdastöðnm.

ATKVGR.: 1. brt. á þingskj. 48z við
1. brt. á 457 feld með 11 : 10 atkv.
2. brt. á þingskj. 482 við 1. brt. á
457 samþ. með 13 samhlj. atkv.
1. brt. á þingskj. 457 þannig breytt
samþ. með 15 samhlj. atkv.
1. gr. frumv. þannig fallin.
2. brt. á þingskj. 457 samþ. án atkv.
2. gr. þannig breytt samþ. roeð 15
samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Vísað til 3. umr. með 15 samhlj.
atkv.
Þriðja umr. (C. 492) 21. ágúst.
Frumv. var samþ. með 15 samhlj.
atkv. og endursent Ed.

Umsjón og fjárhald tveggja
landssjóðskirkna.
FRUMVARP til laga um að umsjón og
fjárhald tveggja landssjóðskirkna
skuli fengið hlutaðeigandi söfnuðum í
hendur (C. 80); 1. umr., 18. júlí.
Flutningsmaður (Klemens Jónssori):
Eins og háttv. þingdeild er kunnugt, lá
tyrir þinginu 1897 tillaga um, að söfnuðurinn í Munkaþverársókn tæki að
sér fjárhald kirkjunnar þar, ef hann
fengi 5500 kr. ofanálag, og var málið
um þessa kirkju og fleiri landssjóðskirkjur sett i nefnd. Nefndin í þessu
máli lagði það til, að söfnuðurinn i
Munkaþverársókn fengi 4000 kr. með
kirkjunni. Eg lýsti þá yfir því, að mér
væri kunnugt, að söfnuðurinn tæki ekki
að sér kirkjuna með þessum kjörum,
en taldi liklegt, að hann mundi gera
það, ef farið væri meðalveg. Nefndia
hækkaði þá upphæðina í 4500 kr, og
var það samþykt hér í þinginu, en söfnuðurinn i Munkaþverársókn hefir neitað að ganga að þessu álagi, og heldur
fram sama 5500 kr. álagi og áður.
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Þetta tilboð frá sóknarnefndinni fyrir
ir hönd safnaðarins fekk eg eftir að
eg var kominn hér á þing og áleit eg
mér skylt að bera það fram i frumv,formi, til þess að þinginu gæfist kostur
á því á ný að ihuga málið, en til að
fyrirbyggja allan vafa, skal eg taka
það þegar fram, að mér stendur sjálfum á sama, hvort frumv. verður samþ.
eða ekki, en þar sem sú stefna mun
rikjandi hjá þinginu, að vilja helzt
losna við landssjóðskirkjur, þá virðist
mér rétt að samþykkja þetta álag á
kirkjuna, þvi eg get ekki skilið í þvi,
að þingið geri að kappsmáli litla upphæð, og eftir þvi sem eg hefi talað við
málsmetandi menn i þessari sókn, er
ekki til neins að hugsa til að miðla
málum eða færa álagið niður i t. d.
5000 kr., svo ef þingið getur ekki gengið að álagsuppbæðinni óskertri, er sjálfsagt að fella málið nú þegar. Það er
tekið fram i skjali sóknarnefndarinnar,
að kirkjan sé orðin gömul og óbrúkandi (yfir 50 ára), og get eg ekki ann
að en undirskrifað það, að hún er naumast fær til messugjörðar að vetrarlagi,
og að fyrirsjáanlegt er, að landssjóður
verður innan skamms að leggja henni
töluvert fé. Álít eg þvi rétt fyrir þingið að taka tilboði safnaðarins; en sjálfum stendur mér sera sagt á sama, hvort
það er gert eða ekki, og sama er að
segja um söfnuðinn í Munkaþverársókn.
Valtýr Guðmundson: Þetta frumv.
um Vestmannaeyakirkju á sér dálitla
sögu, sem eg verð að drepa á.
Svo
stóð á, að á siðasta þingi var í fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar tillaga um að
að leggja harmonium til kirkjunnar í
Vestmannaeyum, en fjárveitingin til
þess var strikuð út hér i nefndinni, og
framsögumaður
nefndarinnar
sagði
meðal annars, að nefndin vildi ekki
veita söfnuðinum hljóðfærið, af því
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hann vildi ekki taka að sér kirkjuna,
og undirskrifaði nefndin þetta i áliti
sfnu, og átti það auðsjáanlega að vera
til þess að hefna sin á Vestmannaeyingum. Það var því sjálfsagt, að leita
betur fyrir sér um samninga við söfnuðinn í Vestmannaeyum, hvort hann
vildi taka að sér fjárhald kirkjunnar;
var málið því aftur borið fyrir söfnuðinn samkvæmt vilja þingsins; en þar
sem oft stendur nokkuð lengi á þvf,
að fá saman lögmætan safnaðarfund,
dróst það þangað til 11. desbr. 1898.
Var þar lagt fram álitsskjal tveggja
smiða þar á eyjunum um ástand kirkjunnar og nákværa áætlun um, hvað
kosta mundi að gera við hana, svo hún
gæti orðið sómasamlegt guðshús.
Er
reikningur þeirra nákvæmlega sundurliðaður, og sýnir hann, að ekki muni
hægt að komast af með minni upphæð
til aðgerðarinnar en um 5000 kr. Þegar á safnaðarfundinn kom, virtist sumum sóknarmönnum, að hér væri ekki
tekið nærri alt með i áætlunina, er
þyrfti, svo sem þrumuleiðari á kirkjuna, þar sem hún stæði hátt og á bersvæði, ofn í hana o. s frv., og væri
þvi ekki hægt fyrir söfnuðinn að taka
hana að sér með 5000 kr. álagi. Eftir
langar umræður var borin upp tillaga
um, að söfnuðurinn tæki að sér kirkj
una með 6000 kr. álagi. Var það felt,
og sömuleiðis 6500 kr. álag. Loks var
borin upp tillaga, að söfnuðurinn tæki
að sér fjárhald kirkjunnar með 7000
kr. álagi, og var það samþykt f einu
hljóði. A safnaðarfundinum voru 64
atkvæðisbærir menn af 93 alls.
Prófasturinn i Rangárvalla-prófastsdæmi hefir þvinæst skrifað stiftsyfirvöldunum urn málið 20. marz 1899, og
ræður hann til, að boði safnaðarins
verði tekið, að hann taki. að sér fjárhald kirkjunnar. Reyndar sé álagið
nokkuð hátt, enskoðunargjörðsmiðanna
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bendi líka á, að kirkjan muni þurfa
mikla aðgerð. Enda hafi sér virst það
sama, þá er hann hafl skoðað kirkjuna
1897, og muni þvi boð safnaðarins ekki
vera óaðgengilegt fyrir landssjóð. Síð
an hefir amtmaðurinn yfir Suður- og
Vesturamtinu skrifað landshöfðingja um
málið 28. apríl þ. á. og álitur hann
tilboð safnaðarins óaðgengilega hátt,
og hefir það Ifklega orðið þess valdandi,
að stjórnin hefir ekki lagt frumv. fyrir
þingið um, að söfnuðurinn *tæki að sér
fjárhald kirkjunnar.
Söfnuðinum á Vestmannaeyjum er
alls enginn áhugi á þvi, að taka að
sér kirkjuna.
Var málið rætt þar á
þingmálafundinum i vor, og heyrðist
mér illur kurr f mönnum, og þeir iðrast eftir samþyktina á fundinum i vetur,
og er eg viss um, að málið hefði fallið
þar þá, hefði það verið borið undir atkvæði, og væri þeim þvl vfst langkærast, að málið félli hér í deildinni,
svo að þeir þurfi ekki að taka að sér
kirkjuna, en þá raá þingið reiða sig á,
að roargar bænir koraa frá Vestmarinaeyingum um aðgjörð á kirkjunni, og
þar sem landssjóður er skyldur að láta
gera við hana, þá held eg sé fyrirsjáanlegt, að það mundi kosta meir en
5000 kr. fyrir hann, að láta gera við
hana, og hver veit hvað það verður
síðar?
Tekjur kirkjunnar 1896 voru 101 kr.
netto, og 113 kr. 1897, svo það hlýtur
ekki að vera neinn gróðavegur fyrir
landssjóð að eiga hana, og þingið má
verða guðsfegið að losna við hana með
7000 kr. álagi.
Eg ætla ekki að tala frekara um
þetta mál að sinni, og legg það á vald
háttv. deildar, hvernig hún fer með það,
en verði það felt, getur þingið átt von
á töluverðum fjárkröfum til kirkjunnar
og það jafnvel á þessu þingi.
Sighvatur Árnason: Eg ætla að tala
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fáein orð ekki um Munkaþverárkirkju, eitthvað bogið við það, að nú þurfi
þvi þar er eg ekki kunnugur, en hvað 5000 kr. til að gjöra við hana, þvi að
Landakirkju í Vestmannaeyjura snert seinast, þegar fyrir nokkurum árum eg
ir, þá þykir mér fara að verða »dýrt sá Landakirkju, sýndist mér hún vændrottins orðið«, ef þessu er sint, sem legt hús og varanlegt, sem að sönnu
þyrfti nokkurrar aðgjörðar, og hana er
hér er farið fram á.
Eg verð að líta svo á, sem krafa hún búin að fá síðan.
Eg get því ekki gengið inn á, að
safnaðarins sé nokkuð frek, þar sem
háttv. flutningsm. (V. G.) tekur fram, leggja 7000 kr. til kirkjunnar, því það
að söfnuðirnir vilji að eins taka að sér væri hið sama sem að gefa söfnuðinkirkjuna með 7000 króna álagi, og að- um gömlu kirkjuna, í stað þess, að
gjörð kirkjunnar, er eftir dómi skoðun- landssjóður bygði söfnuðinum nýja
kirkju og tæki svo sjálfur hina gömlu,
armanna muni nema 5000 kr.
Þegar þetta er athugað, finst mér á- og ekki heldur get eg samþykt það,
stæða til, að yflrvega málið vel og að leggja henni 5000 kr. til aðgjörðar.
vandlega, áður en því er ráðið til lykta Eg hefi að vísu ekki kynt mér nógu
eða hlaupið til með hvert þúsundið af nákvæmlega ástand Landakirkju, eins
og það er nú, en eg vildi vekja athygli
öðru til Landakirkju.
Eg er nokkuð kunnugur þvf, hvað háttv. deildar á því, að eg efa mjög,
dýr ný kirkja mundi verða i Vest- að jafn-mikið fé, 5000 krónur, þurfi til
mannaeyjum, þvi nú er nýbygð kirkja aðgjörðar hennar og hér er farið fram
i Rangárvallaprófastsdæmi, öll úr timbii á, eða að sanngjarnt álag á hana nemi
ög járnklædd, sem væri nægilega stór 7000 kr.
fýrir söfnuðinn í Vestmannaeyjum. —
Pétur Jónsson: Eg er á sama raáli
Er hún fullgjör, nema að eins eftir að og háttv. þingm. Vestm. (V. G.), að það
mála hana innan, og hið veglegasta mundi borea sig bezt fyrir landssjóð,
þús í alla staði, og þó kostar hún ekki að láta söfnuðinn í Vestmannaeyjum
nema nálægt 7000 kr.
taka að sér umsjón og fjárhald kirkjVirðist mér því liggja næst fyrir unnar þar, og jafnvel þó það kostaði
landssjóð, að byggja nýja timburkirkju landssjóð meira en 7000 krónur, það
handa Vestmannaeyja-söfnuðinum, því er að segja, að kaupa Ve&tmannaeyjasöfnuðurinn mundi ekki geta neitað að söfnuð af höndum sér, þegar litið er á
taka á móti henni án álags, en lands- hvað söfnuðurinn hefir verið kostnaðarsjóður ætti svo gömiu kirkjuna, sem samur hingað til.
mikið verð hlýtur að liggja í.
En þegar litið er á það, að samkvæmt
En mér þykir það nokkuð djarft, að athugasemdum þeim, sem gjörðar hafa
hugsa sér, að fleygja út 5000 kr., til verið, og sýnt fram á, að þetta 7000
að gjöra við Landakirkju, eftir skamm- kr. ofan-álag, sem Vestmanna-eyingar
an tíma siðan hún fekk viðgerð, eða þykjast þurfa með kirkjunni, muni vera
meir en nægilegt til þess, að byggja
7000 kr. til að losna við hana.
Eg held það ætti betur við, ef menn nýja kirkju, þá verð eg að álfta, að
vildu ekki taka hinn kostinn, að alveg söfnuðurinn sé varla fær um, að taka
óviðkomandi menn væri látnir mefca á að sér fjárhald og umsjón kirkjunnar,
lag á kirkjuna eða aðgjörð á henni, ef og mun eg því leggja til, að skjpuð sé
til þeirra kasta kæmi; þvi mér þykir nefnd í málið við lok umræðunnar.
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Halldór Daníelsson: Eg get nú verið
Btuttorður, og skal að eins geta þess,
að háttv. þingm. Vestm. (V. G.) hefir
ekki hrætt mig með hótunum sínum.
Vestmannaeyjar eru ekki stór hluti
landsins, en þær kostasamt mikið, það
er að segja: landssjóður verður að leggja
ærið fé til þeirra.
Þetta kjördæmi liggur langt úti í
hafi, og þarf þó að kosta svona mikiö,
miklu meira eu til annara sýslna. —
Þær hafa bæði dýran lækni og sýslumann, og það eina, sem þær ættu nú
að sýna tilhliðrun í við landssjóð, er
að taka að sér kirkjuna; en i stað þess,
að sýna tilslökun, þá heimtar þetta
kjördæmi ætíð meira og meira.
Fyrir nokkurum árum var lagt járnþak á kirkjuna, sera með annari viðgjörð kostaði um 1200 kr.
Nokkuru
síðar koBtaði aðgjörð á turninum 500
krónur, og nú kemur það upp úr kafinu, að járnþakið sé orðið ónýtt, af því
það hafi verið flutt á saltskipi.
Eg vil auðvitað ekki, að réttur Vestmannaeyinga sé að neinu leyti fyrir
borð borinn, enda hygg eg, að þeir verði
tilslökunarsamari, þegar af þeim er
mesti móðurinn, og mér liggur við að
vera á sama máli og þeir háttv. þingm.,
sem talað hafa um, að byggja nýja
kirkju.
En heldur vil eg að þeim sé bygð
ný og sæmileg kirkja, heidur en að
sinna þessura kröfum þeirra, sem eru
mjög freklegar, að eg ekki segi ósanngjarnar.
Þórður Guðmundsson: Eg hefi ekki
miklu við að bæta við það, sem búið
er að taka fram, en tek undir með h.
þm Vestm. (V. G.), að heppilegt væri
fyrir landssjóð, að losna við Landakotskirkju, en álít aftur á móti, að varbugavert sé fyrir þingið, að ganga að
kröfum, sem ganga langt fram yfir það,
sem þörf er á og sennilegar eru. —
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En það er auðséð, að þessi krafa gengur langt fram yfir þörf.
Eg hefi sjálfur staðið lyrir kirkjubyggingu, þar sem kirkjan rúmar um
400 manns, og er hún að dómi þeirra,
er til þekkja, og þar á meðal biskups
sjálfs, ein með snotrari sveitakirkjum.
Sú kirkja kostaði 3500 kr, og eftir þvi
ætti maður nokkurn veginn að geta séð,
hvað ný kirkja í Vestmannaeyjum þyrfti
sennilega að kosta.
Ut af orðum háttv. þingm. Vestm.
(V. G.), þar sem hann sagði, að- þingið
1897 hefði eins og verið að hefna sín
með þvi, að neita að borga orgel i
kirkjuna, þá mætti eins vel segja, að
Vestmanneyingar væru nú að hefna sín
með því, að krefjast 7000 kr. heimanmunds frá landssjóði.
Eg hefi heldur aldrei vitað, að svo
væri álitið, að kirkjur þyrftu þrumuleiðara til þess, að vera álitnar i góðu
standi, og eg skil ekki, að Vestmannaeyingum sé hættara við þrumum og
eldiugum en öðrum söfnuðum, eða að
minsta kosti hafa eldingar ekki orðið
kirkju þessari að slysi mér vitanlega.
Mér finst þetta dæmi upp á að vilja
niðast á landssjóði, og eg tek þetta
einkum fram í tilefni af orðum háttv.
þingm. Vestm. (V. G.), þar sem hann
sagði, að þingið 1897 hefði eins og
viljað hefna sin á Vestmannaeyingum
með þvi, að vilja ekki kaupa handa
þeim orgel.
En ef krafan væri sanngjörn, mundi
eg greiða atkvæði með málinu.
Jón Jónsson, þm. A. Sk.: Af því að
eg var einn i nefndinni 1897, þá skal
eg leyta mér að segja fáeiu orð. —
Eg var þvi þá samþykkur, að gjöra
þessi tilboð, en játa þó, að eg varð
nokkuð efablandinn, þá er háttv. þm.
N. M. (E. J.) tók fram í ræðum sinum,
að efasamt væri, hvort landssjóður
hefði nokkurn hag af þvi.
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í vor fekk eg að vita hjá landshöfðingja, að enginn söfnuður hefði tekið
að sér kirkju sína enn, og sýnist því
áhuginn ekki mikill.
En nú bjóða8t tveir söfnuðir til að
taka að sér kirkjur sinar fyrir 7000 kr.
og 5500 kr. Um Vestmannaeyjakirkju
er nú þegar búið að ræða svo mikið,
að eg þarf þar ekki neinu við að bæta,
en um hina, eða um Munkaþverárkirkju,
vil eg geta þess, að mig minnir, að þar
sé fremur fámenn sókn. Og þegar eg
svo gæti að því, að háttv. 2. þingm.
Rangv. (Þórður G.) hefir bygt kirkju,
sem þykir i alla staði sæmileg, og
rúmar 400 manns, fyrir 3500 krónur,
þá dylst mér ekki, að þessi krafa er
mjög há.
Mér hefir því dottið i hug, hvort
ekki væri annar vegur, t. d. að fækka
kirkjum, eða leggja niður, þar sem þær
eru þétt settar á fjölbygðum svæðum,
eða þá að leggja kirkju með jörðinni
til prestakalls, því prestum yrði æfinlega ódýrara að byggja en landssjóði.
Eg vildi að eins benda á, hvort
þetta gæti ekki verið tiltækiiegur vegur.
Halldór Daníelsson: Eg stend að eins
upp til þess, að stinga upp á að kosin
sé 3 manna nefnd, í von um, að Vestmannaeyingar séu skynsamir og góðir
drengir, en engir þrákálfar.
ATKVGR.: Nefnd samþykt með 16
atkv.
Kosningu hlutu:
Halldór Danielsson
með 10 atkv.
Jón Jónsson, þm. A.-Sk. — 9 —
Valtýr Guðmundsson
— 8 —
Fyrstu umr. frestað.

F r a m h a 1 d 1. u m r. (C. 80, 266);
5. ágúst.
Framsðgumaður (Halldór Danielsson):
Eg vona, að nefndarálitið sé nokkurn-
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veginn ítariegt, eftir því, sem kostur
er á, og að ekki sé miklu þar við að
bæta. Eins og eg tók fram við fyrri
hluta þessarar umræðu, þá þótti oss
kirkjurnar heldur báar í kröfum sinum,
einkum Vestmannaeyjakirkja, og höfum
vér þvi stungið upp á, að landssjóður
skili Vestmannaeyjakirkju með 6000kr.
Eftir áætlun, er 2 smiðir f Vestmanriaeyjum gerðu í síðastliðnum desembermánuði, þá ætti gagngjörð aðgjörð á
kirkjunni að kosta 4040 krónur.
Annar þessara smiða dvelur nú hér í
Reykjavík, og hefir hann látið i ljósi
við mig, að áætlunin mundi heldur Jág,
með sérstöku tilliti til þess, sem að
nokkuru leyti er tekið fram i áætluninni, að ýmsir fleiri gallar kynnu að
koma i ljós, þegar farið væri að rífa,
sem ekki sæist nú, og því væri ekki
hægt að gjöra áætlun ura.
En þó hygg eg, eftir þvi, sem eg
hefi kynt raér málið og talað við ýmsa
kunnuga menn, að fullnægjandi viðgjörð
á kirkjunni mundi ekki fara mikið
fram úr 5000 kr.
Eg vona, að háttv. þingdeildarm. geti
sannfærst um af nefndarálitinu, að það
sé siður en svo ágóði fyrir landssjóð,
að hafa fjárhald kirkju þessarar, og
þá álít eg Vestmannaeyinga vel særada
at, að fá kirkjuna f góðu standi, og
með nálægt 1000 kr. sjóð, en eftir því
sem eg hefi nákvæmlega kynt mér,
þá raunu þeir alis ekki ganga að
minna.
En hins vegar álit eg, að landssjóður
ætti að sjá sóma sinn, að leggja sinn
hlut til þess nú, að þessu sínni, að
kirkja þessi verði í góðu standi, því
hún er steinkirkja, eins og allir vita,
og eitt af hinum sárfáú mannvirkjum,
sem hér eru til frá fyrri tfmum, þó að
sorglegt sé að játa það um þjóð, sem
búin er að hokra um þúsund ár.
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Fer eg svo ekki fleiri orðum um þetta,
en vona, að málið fái að ganga til 2.
umræðu.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 13 samhlj. atkv.
Ö n n u r u m r.
(C. 80, 266); 9.
ágúst.
FramsSgumaður (Halldór Daníelsson):
Eg hefi litlu við það að bæta, sem eg
sagði við 1. umræðu málsins. Eg skal
að eins geta þess viðvikjandi Munkaþverárkirkju, að kirkjan er orðin mjög
gömul, hún er bygð 1844. Netto-tekjur
aí henni eru 52 kr. 16 aur., svo gróðinn er ekki mikill fyrir landssjóð, og
þegar þess er gætt, að hún er svo
hrörleg, að alt af þarf að vera að gjöra
við bana, eða, að öðrum kosti, að byggja
nýja kirkju.
Hvað álaginu viðvíkur hefir söfnuðurinn farið fram á, að það væri 5500
kr., en nefndin hefir stungið upp á
5000 kr. áiagi, og álítur, að söfnuðurinn sé full-sæmdur aí þvi.
Sóknarmenn eru nefnilega 244, og
nefndin álitur, að þeir þurfi ekki eins
stóra kirkju og þá, sem þeir hafa nú,
hún er 12 álna breið og 20 áina löng.
Deildinni þykir ef til vill þetta 5000
króna álag nokkuð hátt, en eg ímynda
mér, að kirkjan fari með það.
Eg skal til dæmis geta þess, að nýlega hefir verið gert við þakið fyrir
600 kr., og altarisklæði var henni lagt;
það kostaði 400 kr. Hún býr nú ef til
vill að þessu, en þetta er ákaflega dýrt
fyrir landssjóðinn.
Saraa máli er að gegna með Vestmannaeyjakirkju, hún er dýr landssjóðnum.
Af nefDdarálitinu sést, að á árunum
1885—1895 hefir verið varið til hennar
2500 kr., en tekjur af henni hafa á ári
Alþ.tið. B. 1899.
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verið netto 104 krónur og 26 aurar.—
Þar við bætist, að búast má við fjárframlögum til hennar framvegis, og
hefir því nefndin álitið, að þaö gæti
borgað sig fyrir landssjóð, að láta 6000
kr fyrir að losna við hana.
Það er nú einu sinni svo, að þegar
húsbóndinn er rikur, þá heimta menn
raargt, sem þeir mundu spara, ef þeir
ættu að skaffa það sjálfir.
Alt af er verið að biðja um fé til
þessara kirkna.
Auðvitað getur þingið neitað, en það
gjörir það ekki, að minsta kosti veitir
það féð í smá-skömtum, og það dregur
sig saman.
Eg held því, að það væri hreinn
gróði fyrir landssjóð, að ganga að
þessu.
Þorldlcur Guðmundsson: Þaö er ekki
tilgangur minn, þó eg standi upp, að
vekja ófrið við minn góða sessunaut,
enda heyrðist mér á orðum hans, að
hann mundi líta nokkuð likt á þetta
og eg, og þykja söfnuðirnir harðir í
kröfum sinum.
Nefndin kallar Vestmannaeyjakirkju
forngrip, og telur það kost, en eg get
nú ekki verið á sama máli um það;
kirkjan mætti fyrir mér gjarnan vera
yngri, enda verður hún ekki flutt bér
á Forngripasafniö eða á annan hátt á
almannafæri, þar sem hún geti verið
til skoðunar innlendum og útlendum.
Eg fyrir mitt leyti byggi ekki mikið
á því, sem smiðirnir hafa látið uppi
um kostnaðinn, því að þeir eru vist f
söfnuðinum, og þess vegna er mikil ástæða til að halda, að þeir séu ekki
alveg óhlutdrægir.
Eg skil ekki i, að kostnaðurinn verði
svona mikill, því þetta er steinkirkja,
og raá því brúka veggina.
Eg vil láta senda byggingarfróðan
95 (3. nóv.).
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mann béðan úr Reykjavík til eyanna það muni hvorki vera h. deild geðþekt,
og skoða, hvað mikið þurfi að gjöra og muni heldur ekki verða þegið af
söfnuðinum sjálfum. Það, sem kom mér
við, og gjöra áætlun ura kostnaðinn.
Þegar svo er búið að gjöra við kirkj- aðallega til að standa upp, voru umuna, vil eg að söfnuðinunr sé fengin mæli h. þm. A.-Sk. (J. J.) við síðustu
umræðu þessa máls.
Hann er nú í
hún í hendur.
Ef Vestmannaeyjakirkja hefði verið minni hluta 1 nefndinni, og get eg hugsi höndum satnaðarins, mundi hún hafa að mér, að fyrir honum hafi vakað, að
verið í betra standi og minna til henn- sameina Munkaþverárkirkju við einhverja aðra kirkju, eins og hann lét í
ar kostað.
Það dugar ekki fyrir þingið að láta veðri vaka við fyrri umræðu þessa máls.
söfnuðina kúga sig, þvi kröfur þeirra Eg er honurn samdóma um, að það
geta gengið i það óendaulega; það á væri mjög æskilegt, einkum þegar þess
að gera vel við söfnuðina og heiðar- er gætt, að frá Akureyri inn á instu
lega, og það álit eg gjört, ef húsin eru bæi í Eyjafirði er 6 tíraa reið. Á þessu
endurbætt eða bygð upp að nýju, og svæði, sem er aðallega einn, ekki ýkja
svo löghelguð söfnuðunum til ævarandi breiður dalur, með 2—3 afdölum, eru7
kirkjur, og er þvi, sem nærri má geta,
umsjónar og eignar.
Klemens Jrfnsson: Nefndin i þessu skamt á milli. Presturinn við Saurbæjmáli hefir lagt það til, að hvað Vest- arkirkju hefir 4 kirkjur. Það er örstutt
mannaeyja kirkju snertir, sé tillagið reið á eina, svo sem hálftíma reið á
fært úr 7000 kr. níður í 6000 kr.; hefir aðra, og á hina þriðju er alt að því
alt svo lækkað það um 1000 kr.
En klukkutima reið.
eins og tekið var fram við 1. umr.
Hvað hinar þrjár kirkjurnar snertir,
þessa máls, er þetta alt of hátt isjálfu Grundar, Munkaþverár og Kaupangs
sér, þar sem hefir verið gjörð áætlun kirkja, þá er einnig örskamt á milíi
um að 5000 krónur mundu nægja til þeirra. Eg álit nú að það eigi að fækka
að gjöra við þetta musteri, og það með þessum kirknasæg, og byggja færri og
því að gjöra það fremur ríkulega úr álitlegri kirkjur i þeirra stað; en þær
garði. Eg þarf pvi ekki að taka það kirkjur, sem helzt eru tök á að samfram, að eg álít tillagiðóhæfilega hátt, og eina við Munkaþverárkirkju, það eru
þó það sé fært niður i 6000 kr.
Kaupangskirkja og Grundarkirkja, en
Hvað snertir Muunkaþverárkirkju, þá þær eru bændakirkjur.
Mér er eigi
neitar söfnuðurinn að taka við henni, vel ljóst, hvernig slik sameining getur
nema henni fylgi 5500 kr. A sfðasta komist á; af þvi h. þm. A.-Sk. fj. J.),
þingi var álagið á þessa kirkju gjört er slíku eðlilega miklu kunnugri en eg,
4500 kr., nú hefir nefndin farið meðal- þá vildi eg gjarnan fá að heyra hans
veg., nefnil. 5000 kr. Eg verð að álíta, álit um það, hvernig koma eigi slikri
að söfnuðurinn gæti tekið kirkjuna að sameiningu á, því þá vil eg gjarnan
sér með þessu álagi, ef honum væri stuðla að því eftir fremsta megni.
þetta nokkuð áhugamál, en það er sið- Þrátt fyrir það, þó nefndin hafi sýnt
ur en svo sé, og eg tel það vafasamt, mikinn dugnað i þessu máli, og skrifað
að hann vilji sinna þessu boði. Eg hygg itarlegt nefndarálit, og þrátt fyrir snjalla
þvf, að það muni ekki vera til mikils framsögu, þá verð eg þó að leggja það
að halda þessu frumv. lengur áfram, til, að málið sé felt að þessu sinni, þvi
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eg hygg það hvorki geðfelt fyrir deildina, né hlutaðeigandi söfnuði.
Tryggvi Gunnarsson: Eg verð að vera
h. 1 þm. Eyt. (Kl. J.) samdóma um,
að það sé óþarflega hátt álag 6000 kr.
á Vestmannaeyjakirkju, en eigi að
síður ætla eg að greiða atkvæði með
þvi, vegna þess mér þykir miklu til
þess kostandi fyrir landssjóð, að vera
laus við þessar sifeldu bænir Vestmannaeyinga.
Að þvi er Munkaþverárkirkju snertir, leggur nefndin til, að til hennar sé
lagt 5000 kr, en eg álit að það sé óþarflega hátt. Fyrir 4000 kr. og það
sem gamla kirkjan leggur tii álit eg
að mætti byggja laglega kirkju fyrir
ekki stærri sókn en til þeirrar kirkju
á að sækja. Gamla kirkjan var upphaflega bygð vönduð og viðaraikil, svo
það hlýtur að vera enn þá talsvert af
nýtum viðum I henni.
Eg man eftir,
þegar eg kom í kirkjuna, að það var
t. d. nærri óprýði, hvað margir bitar
voru i henni. Flutningsm. hefir skýrt
frá, að sóknarmenn muni ekki vilja
taka við kirkjunni með minna álagi en
5000 kr., álft eg því réttast að þingið
hætti við þá samninga, en veiti 4000
kr. til að byggja kirkjuna að nýju, og
landsstjórninni sé svo faliö að láta
byggja kirkjuna, og skila henni þá í
fullgildu standi. Eg tel liklegt, að trésmiðir á Akureyri verði fúsir á, að
byggja kirkjuna upp á »akkord« fyrir
þetta verð, þegar þeir um leið fá gömlu
kirkjuna. Eg ætla þess vegna að greiða
atkv. móti tiliögunni.
Jón Jónsson, þm. A -Sk.: Eg hefi ekki
getað orðið h. meðnefndarmönnum mínum samdóma i öllu; eg hefi helzt verið
á þvi, að of raikið væri að leggja 5000
kr., auk heldur 5500 kr, til Munkaþverárkirkju. Eg fyrir mitt leyti verð að
álíta, að sú kirkja geti sameinast við
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aðra kirkju i Grundarprestakalli, nefnil.
Kaupangskirkju. Það er að visu, eins
og h. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) tók fram,
bændakirkja, en eg veit dæmi til, að
bændakirkjum heflr verið steypt saman
við aðrar kirkjur, t. d. Skóga og Steina
kirkjum undir Eyjafjöllum við Eyvindarhólakirkju; eg man ekki svo glögt
nú, með hvaða skilmálum það var gert,
en það er hægt að fá upplýsingar um
það, enda geta skilmálarnir verið nokkuð misjafnir, eftir því sem á stendur.
H. 1. þm. Árn. (Tr. G.), sem er kunnugur i Eyjafirði, hefir sagt mér, að þessar tvær kirkjur væri sjálfsagt hægt að
sameina, og eg ímyuda mér þvf, að það
mætti takast með samþykki hlutaðeigandi sóknarroanna. En geti það ekki
fengið framgang, þá er eg fyrir mitt
leyti samþykkur þvf, sem h. 1. þm.
Árn (Tr. G.) hefir tekið fram, að það
muni vera bezt að landssjóður byggi
Munkaþverárkirkju að nýu, heldur en
að ganga að þvf, sem hér er um að
ræða, eða samþykkja þær till., sem hér
liggja fyrir. En eg skal ekki eyða fleirum orðum að þessu, og verður auðvitað hver um sig að ráða, hvernig hann
greiðir atkv.
Framsögumaður (Halldbr Danielssony.
Eg sé að mál þetta ætlar að eiga erfitt
uppdráttar, þvi þeir h. þm., sem talað
hafa, bafa allir fremur talað móti þvf.
Hvað Munkaþverárkirkju áhrærir, þá
verð eg að segja það, að verði ekki
5000 kr. tillag samþ , þá er það samá
og tella málið; að minsta kosti er það
samkvæmt bréfi safnaðarins fráleitt tií
neins að bjóða minna, en hitt er ég
sannfærður um, að iandssjóður sleppur
líklega aldrei betur við þessa kirkjii
en fyrir þetta tillag.
Um áætlun á viðgerð á Vestmannaeyjakirkju get eg sagt það, að mér
virðist hún ekki i neinum atriðum of há
95*
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enda þótt eg hljóti að álíta, að gjöra
mætti við hana fyrir þessa upphæð,
svo íramarlega, sern ekki kæmu frekari
skemdir í Ijós, þegar farið er að rifa
hana, en sem sjáltsagt verður, því það
vita allir, að þannig gengur það, þeg
ar á að fara að rifa og gjöra við það
sem gamalt er, að þá koma ýmsar
skemdir i ljós, sem menn áður höfðu
ekki hugmynd um. Eins og kunnugt
er, og búið er að taka fram, þá er
kirkjan gamalt steiuhús, og þarf þaraf
leiðandi mikið árlegt viðhald, til þess
að lita vel út, og ekki mun kosta svo
Iítið hið árlega viðhald á dómkirkjunni
hér f Reykjavík, og hefir hún þó ekki
alls fyrir löngu fengið gagngjörða endurbót, og mig furðar stórlega, ef h. þingdeildarm. greiða atkv. móti þvi, að afhenda kirkjuna með þessum 6000 kr ,
þegar þess er gætt, hvað dýrar aðgjörðir á Vestmannaeyjakirkju hafa orðiö, og i hvaða ástandi hún er eftir lýs
ingunni. Og gæti eg vel trúað, aö þessi
upphæð færi á næstkomandi árum í
kákviðgjörðir, sem þá yrðu, sera maður
segir, hvorki heilt né hálft.
ATKVGR.: Brt. við 1. lið samþ. með
10 :4 atkv.
1. liður með breyt. samþ. með 11:8
atkv.
Brt. nefndarinnar við 2. lið sþ. með
10 atkv.
2. liður með breyt. feldur með 12:4
atkv.
Frv. þannig breytt samþ. með 10:9
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
JáKlemens Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðj. Guðlaugsson,
Eiríkur Gfslason, Guðl Guðmundss.,
Halldór Danielsson, Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
Jens Pálsson,
J. J., þm. A.-Sk., Sighv. Arnason,
Ólafur Briem,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss.,
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jd:
nei:
Tr. Gunnarsson.
Þorl. Guðmundsson.
Þórður Thorodds.
Frv. siðan felt frá 3. umr. með 10:9
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, ogsögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðj. Guðlaugsson,
Eirikur Gislason, Guðl. Guðmundss.,
Halldór Daníelsson, Jón Jensson,
Jens Pálsson,
Jón Þórarinsson,
J. J., þm. A.-Sk., Sighv. Árnason,
Ólafur Briem,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen, Tryggvi Gunnarss.,
Þórður Thoroddsen, Þórður Guðmundss.,
Þorl. Guðmundsson.

Skifting Kjósar- og Gullbringusýslu.
FRUMVARP til laga um að skifta Kjósarsýslu og Gullbringusýslu í tvö
sýslufélög (C. 156); 1. urar,, 22. júli.
Flutningsmaður (Jón Þórarinsson):
Þetta mál hefir áður veríð fyrir þinginu og verið samþykt í þessari deild,
þó að það yrði þá ekki að lögura.
Hafa verið lögð fram á lestrarsalinn
skjöl, er snerta þetta mál, sögu þess
og ýmsar aðrar nauðsynlegar upplýsingar; eg sé ekki ástæðu til að fara
nánar út i efni skjala þessara, en vona
að háttv. þingm. kynni sér þau. Ástæður manna fyrir því, að æskja eftir, að
skifting þessa sýslufélags fari fram, er
auðvitað sú, að atvinnuvegir í hinu núverandi sýslufélagi eru mjög ólfkir, þar
sem annar hluti sýslufélagsins stundar nær því eingöngu fiskiveiðar, en hinn
hlutinn stundar landbúnað. Eg get
ekki séð, að það hafi mikla þýðingu
að ræða málið nú; hið eina, sem gæti
orðið ágreingsefni, er það, hvort mér
hefir tekist vel eða ekki að ákveða, eftir hvaða hlutfalli ber að skifta eigum
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og skuldum hins núverandi sýslufélags;
en það atriði mætti ranns. ka nákvæmar, einkuro ef nefnd yrði skipuð í málið, en það geri eg ekki að minni uppástungu.
ATKVGR.: Málinu vfsað til 2. umr.
með 13 shlj. atkv.
Ö n n u r u m r. (C. 156), 25. júlí.
Skúli Thoroddssen: Eg stend að eins
upp til þess, að stinga upp á 3 manna
nefnd í málið, því eg álft að mál þetta
þurfi rækilegrar ihugunar við, þar sem
ástand sumra hreppa sýslunnar er fremur iskyggilegt.
Nefnd kosin, og hlutu kosningu:
Skúli Thóroddsen
. með 13 atkv.
Jón Þórarinsson . . með 12 atkv.
Jens Pálsson.... með 7 atkv.
2. umr. frestað.

Breyting á fátækrareglu
gjörðinni.
I.
FRUMVARP til laga um breyting á og
viðauka við reglugjörð um fátækramálefni 8. jan. 1834 o. fl. (C. 47); 1.
umr., 12. júli.
Sighvatur Arnason:
Svo sem kunnugt. er, er áður búið að skipa
nefnd hér i deildinni til að fjalla
um fátækramálefni, og lit eg þvi
svo á, að ekki sé ástæða til að ræða
þetta frumv. í þetta sinn, og sting eg
því upp á að visa málinu til nefudar
þeirrar, sem kosin var nýlega hér i h.
deild til að ihuga fátækramálið.
ATKVGR.: Málinu visað til fátækraroálanefndarinnar með 20 samhljóða atkvæðum.
1. umr. frestað.
F r a m h. 1. u m r. (C. 47, 410); 16. ág.
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framsögumaður (Sighvatur Arnason):
Eg vil fyrst minnast á dálitla hroðvirkni við prentun og prófarkalestur,
stafvillur o. fl. þess háttar á nefndarálitinu. 1. siðu 2. linu neðan, >þar< les:
»þvi«, svo kemur í næstu grein 5 línu
ofan. orðið »þess« ofaukið; svo enn í
sömu grein, vantar i orð, þar sem áegir, »að biða enn eitt árið« vantar »að
verða betur«. 2. siðu lfka villa, i 4.
linu ofan, -sundurskilinn* les: »sundurslitinn*.
Það sést á netndaráiitinu, að nefndin hefir ekki öll getað orðið sammála;
það er einn háttv. nefndarmaður í
minni hluta, sem ekki vill gjöra neinar breytingar á fátækralöggjöflnni.
Meðferð meiri hlutans á málinu og ástæður fyrir breytingum hans óg viðaukuro við frumvarpið eru ljóslega teknar fram i nefndarálitinu, svo ekki þarf
að fjölyrða um það á þessu stigi máls.
Meiri hlutinn sá sér ekki fært að fara
lengra útí fátækramálið en hér er farið,
sökum naums tima og annrikis á þinginu, en hún lét sér annast um fratnfærslurétt þurfamanna. Við vitum það,
að bæði á þingmálafundura út um land
og á þinginu sjálfu hafa oft komið fram
raddir um að brevta fátækralöggjöfinni
8. jan. 1834 f haganlegra og betra horf,
einkum 6. gr. reglugjörðarinnar, sem
hljóðar um framfærslurétt þurfamanna,
eins og nefndin nú heflr leitast við aö
ráða bót á. Spyrji menn þennan eða
hinn, hverju eigi að breyta í reglugjörðinni þá er svarið : 6. gr., sem einmitt er um frarafærslurétt. þurfamanna,
og öllum kemur saman um, að nauðsyn sé að brevta. Og þegar þessar
raddir koma ar eftir ár og hafa aftur
og aftur rekið sig á hinar sorglegu afleiðingar af þessari 6. gr., þá er von
að menn vilji fá umbót á þvi. Aðalmergurinn i breytingum meiri hlutans
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er sá, að koma 1 veg fyrir hina roiklu
hrakninga og hinn illrærada undirróður hreppsnefnda n eð að hrekja þurfamenn úr einum hreppi i annan. Eg er
á því, að það, sem nefndin hefir gert,
sémikíl umbót. Eg hefi nú átt við fátækramálefni i40 ár og hefi séð og vitað
gamalt fólk lúið og uppgefið vera hrakið á 9. dv. larári þess úr hreppnum
fvrir undirróður hreppsnefndar, og eg
veit mörg sorgleg dæmi þessa. Eftir
frurav. þessu fá menn nú að vera óáreittir eftir sextugt, af því að þeir,
samkvæmt því sem bér er sett, geta
ekki áunnið sér sveitfesti eftir þann
aldur, og þá er liklegt, að hrakningar
á hinu eldra fólki hverfi að öllu leyti.
Dæmin upp á þessa hrakninga hafa
gefið mér sterka hvöt til að ráða bótá
þeim, og eg hefi veit málinu fyrir mér
á ýmsar lundir, og eftir mínum veika
skilningi álít eg, að sé vandfundið betra
ráð en þetta. Meiningin er, eins og
minst er á í nefndarálitinu, að liolzti
vinnutimi mannsins sé frá 16.—60. aldursárs og að hann sé lagður til grundvallar fyrir framfærsluréttinum.
Auðvitað er mikið eftir, þó þessu sé
kipt í liðinn. Eg tek til dæmishrakninga á fjölskyldum og heilsubiluðu fólki,
sem ekki hefir náð 60 ára aldri, en
nokkur bót er einnig ráðin á því i frv.,
að ekki skuli flytja neinn mann fyr en
hann er búinn að þiggja 100 kr. 6veitarstyrk, sem meiri hlutinn hefir fært
niður í 70 kr. Slíkt mundi talsvert
tryggja veru manns, svo að hann gæti
dregið tímann og máske fundið einhver
ráð til þess að geta setið eftir sem áður i dvalarhreppi sinum og greitt sveitarskuld sína. Það er margreynt, að
þegar einu sinni er farið að flytja þessa
þurfamenn eða hiinda þeim úr dvalarhreppnum, þrátt fyrir það þó þeir
hefðu annars getað dvalið þar lengur,
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að þá lenda þeir gagngjört á fátækrafé.
Eg skal nú ekki tefja hina háttv.
deild á því að fara lengra út i þetta
mál að sinni; eg ætla að eins, áður en
eg sezt niður, að minnast á álit minni
hlutans, þ. e. háttv. þingm. Rvk. Þó
þessi háttv. þingm. sé álitinn að vera
glöggskygn, þá hefir það nú stundum
gefist svo, að glöggskygnin ein dugar
ekki, reynslan þarf að vera með, en
þessi háttv. þingm. mun vera litt reyndur i slfkum málum. Hann sér enga
nauðsyn til að breyta 6. gr. reglugjörðarinnar. og það má vera af þvi, að
hann þekkir ekki hin mörgu sorglegu
dæmi um gamalt fólk, sem verið er að
hrekja úr einni sveit í aðra. Ef hann
þekti þau, er eg sannfærður um, að
hann hefði skoðað sig um hönd áður
eu hann hafnaði þessuru umbótum.
Það fer eins hér sera oftar, að reynslan er ólygnust, menn geta ekki lagt
mikið til þessa máls, án þess að hafa
reynsluna fyrir sér.
Eg vona nú að hin háttv. deild fari
mjúkum höndum um þetta frv., og að
hún skoði huga sínn með að fella það;
en ef hún vill breyta því á einhvern
annan hátt, þá er að yfirvega það; eg
fer svo ekki fleiri orðum um málið að
þessu sinni.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 13 samhljóða atkvæðum.
Ö n n u r u m r. (C. 47, 410, 463, 493),
19. ágúst.
Framsögumaður (Sighvatur Árnason):
Meðan engin mótmæli koma fram móti
þessu máli eða áliti meiri hluta nefndarinnar, skal eg ekki vera langorður
um þetta mál, en að eins taka
fram, að í nefndarálitinu eru nokkurnveginn Ijóslega teknar fram ástæðurnar fyrir hverju og einu, sem nefndiu
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hefir viljað breyta í frumv., og ástæðurnar fyrir þvf, sem hún vill láta bæta
inn í það. Eg vil taka það fram og
legg mikla áherzlu á, að hér er um
þýðingarmikið mál að ræða, og að óskandi væri, að háttv. deild yrði málinu
fylgjandi, því eg er f engum efa um,
að ef tillögur meiri hluta nefndarinnar
verða samþyktar, þá eru þar með gjörðar miklar umbætur á fátækralöggjöf
vorri, og eg fyrir mitt leyti er handvis8 um, að óhætt er að ganga að
tillögu meiri hluta nefndarinnar, og
reynslan mun sýna, að það verður að
verulegum notum. Þetta mál er að
vlsu vandamál og það sem fram hefir
komið um það frá ýmsum héruðum
landsins hefir verið talsvert margbreytt,
enda geta orðið misjafnar skoðanir um,
hvort þetta eða hitt sé heppilegt eða
ekki í einstökum atriðum. Eg hygg
að vandfundinn muni vera heppilegri
vegur f þessu efni, sérstaklega við
breyting á 6. gr. hinnar gömlu reglugjörðar, heldur en sá vegur, sem nefndin hefir valið: nefnilega að leggja til
grundvallar gagn mannsinseða vinnu á
bezta skeiði. Það er eins og gefur að
skilja með hvaða mál sem er, með einstök atriði, að þegar menn eru f vafa
um þetta eða hitt, þá er það reynslan,
sem á sfnum tfma verður að skera úr
þvi, hvort það á vel við eða ekki.
Hér eru komnar fram breyttill. við
frumv. og vil eg fyrst minnast á brtill.
háttv. 2. þm. Árn. (Þ. G.) á þingskj.
463. Nefndin befir borið sig saman
um hana, en ekki getað fallist á hana,
því hún víkur að nokkru leyti frágrundvelli þeim, sem nefndin bygði álit sitt
á, þar sem þessi tillaga bindur framfærsluréttinn við 6 ára dvöl, og er að
að því leyti ólík tillögu meiri hluta
nefndarinnar, þar sem árabilið til að
ávinna sér hreppshelgi er styttra, og
ekkert tillit tekið til þess, þó maðurinn
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sé búinn að vera 12, 18 eða jafnvel 30
ár i sama hreppi, og eftir þvf, sem
stendur í tillögunni, hefir sá maðurekki
meiri rétt í þeim hreppi, sem hann
hefir dvalið í 10 til 30 ár, en þar sem
hann hefir dvalið að eins 6 ár.
Þetta er 1. liður till.jen 21iðurhennar fer fram á, að það nægi til að ávinna sér sveitfesti, að hafa dvalið 3
ár í einum hreppi og önnur 3 ár f
öðrum hreppi, þannig samtals 6 ár.
Það er sama að segja um þessa till.
sem hina, að meiri hlutinn getur alls
ekki fallist á hana, og að mfnu áliti er
þessi tillaga enn þá óaðgengilegri en
hin, því að hún mundi valda æði-miklum vafningum og töf i framkvæmdinni.
Þá verð eg að minnast á 2 breyttill.
miklu víðtækari frá h. 1. þm. N.-Múl.
(E. J.), á þgskj. 493. í 1. gr. er þar
tekið fram, að grundvöllurinn fyrir
framfærsluréttinn sé fæðingarhreppurinn, hvernig sem á stendur, hvar sem
raaðurinn hefir dvalið, og hvort sem
hann er yngri eða eldri. Tökum til
dæmis mann, sem elst upp i hreppi
þeim, er hann fæðist í, þar til hann er
16 ára að aldri, en flyzt þá í annað
hreppsfélag og dvelur þar og máske
býr þar búi sfnu 20— 30 ár og geldur
þar til allra stétta og sveitarþarfa;
en fari nú svo, að þegar hann er kominn um sextugt, að efni hans rýrni, svo
hann verði upp á aðra kominn á efri
árum, þá er þessi hreppur, sem hann
hefir unnið i alt sitt gagn, ekki skylduð að framfæra hann, heldur hreppur
sá, þar sem hann er fæddur og uppalinn ómagaárin. Þessi tillaga liggurþvi
enn þá fjær áliti meiri hluta nefndarinnar. Eg tek þetta til dæmis, án þess
að fara lengra út i það, hve fjarstætt
það er, að láta mann hafa þar rétt til
fátækraframfærslu, sem bann hefir unnið minst gagn.

1519

Breyting & fátækrareglugjörðinni. I.

Eg held eg hafl um daginn tekið
fram ástæður minni hluta nefndarinnar,
þar sem hann vildi ekki fylgja meiri
hlutanura, og láta sitja við það sem er,
en þó hann máske þykist hafa reynslu
i þessu máli, þá er ekki nóg að hafa
hana á pappirnum, því eg hygg, að h.
minni hluti hafl ekki kynst máli þessu
af annari reynslu en þeirri, að hann
var landritari um nokkur ár. En þó
einhver hafí kynst þessu máii á pappírnura, er það annað en vera í sveit
og þekkja þá flutninga og hrakninga,
sem fátæklingar verða fyrir, sem oft
er sorglegt að sjá, sem hefir gefið mér
og mörgum öðrum ástæðu til að leitast
við, að koma í veg fyrir þessa hrakninga. Og eg er handviss um, að margur mundi verða þinginu þakklátur, ef
það kærai fram einhverju til umbóta
í þessu máli. Og þar sem sifelt heyrast. umkvartanir um fátækralöggjöfina,
og það siðast á þingraálafundum i vor,
þá væri leiðinlegt, ef þetta þing gæti
ekkert gert i málinu. Eg vil lika lofa
laudsmönnum að reyna annan veg og
aðra stefnu en hingað til, hvað fátækraflutninginn snertir, eins og farið er
fram á i frumv., og sem nefndin leggur til að skifta jafnt í milli dvalarhreppsins og tramfærsluhreppsins, að
kostnaðinum til.
Eg hefi heyrt h. þm. segja, að ekki
væri hægt að leiða þetta mál til lykta
á þessu þingi. Eg veit ekki, hvað leugi
það á að ganga með ekki stærra raál
en hér liggur fyrir, að eins 2 atriði í
löggjöfinni. Eg verð að segja, að þingið heflr hætt á að lögleiða stærri raál,
en þó það samþykki það, sera raeiri
hluti nefndarinnar fer fram á, og að
þingið hafi oft lagt út á hálara svell
en þetta, og verð eg þvi að leggja
sterka áherzlu á, að þingið láti málið
g&nga fram í þetta sinn, og h. þm.
leggi nú til það, er þeim þykir nauð-
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synlegt til umbóta á grundvelli þeim,
sem breyt.till. nefndarinnar benda á.
En að fara að rekja hvert atriði í
till. raeiri hluta nefndarinnar ætla eg
ekki að gera, því það yrði að eins til
að tefja timann á þessu stigi málsins,
fyr en eg finn, hvað h. þm. finna að
till. meiri hluta nefndarinnar. En meðan mótbárur koma ekki fram ura einstök atriði, ætla eg þess ekki þurfa að
taka meira fram; en vísa að eins til
nefndarálitsins.
Einar Jónsson: Frumv. þetta, sera
hér liggur fyrir, hefir sérstaklega tekið
fyrir að breyta 2 atriðura í fátækralöggjöflnui, nefnilega tramfærsluréttinum
og fátækraflutningnum. Þriðja atriðinu
er að vísu líka breytt, nefnilega að
mönnum sé leyft að giftast, et þeir
hafa ekki þegið af sveit um hin síðustu 5 ár; en hitt eru aðalatriðin. Þá
eru önnur atriði ný, svo sem að leggja
vissar prósentur af tekjum hreppasjóðanna til að mynda af sjóð fyrir þurfamenn i framtiðinni. Nefndin hefir sérstaklega breytt frumv. í öðru höfuðatriðinu, nefnilegaatriðinu um framfærslurétt þurfamanna, að siðasta dvalarárið
gæfi raanni framfærslurétt, og hefir hún
viljað i þess stað láta menn vinna sér
sveit á þann hátt, að framfærsluhreppurinn sé þar, sem maðurinn hefir
dvalið lengst, jafnvel þó að dvölin hafi
verið sundur slitin. Þessi grundvöllur
fyrir framfærsluréttinum er að vísu
rajög skynsamlegur, en hefir ýmsa agnúa, eins og fleiri tillögur um framfærslurétt.
Breyt.till. h. 2. þin. Árn. (Þorl. G.)
ter i sörau átt, að vinna þurfi sér
framfærslurétt, en ákveður að eins
styttri tíma til þess, nefnilega 6 ár,
þar sem nefndin ætlast til að styzti
timinn sé 10 ár. Undir núgildandi fáfækralöggjöf er oft örðugt að vita,
hvar tpaður hafi unnið i 10 ár sam-
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fleytt, en eftir þessum tillögum mundi ast fyrir sig. Þessi sannleiki virðist
það þó enn þá örðugra, að vita, hvar mæla með því, að dvalarsveitin ein
maður hefir dvalið lengst, og þar af kosti framfærslu þurfamannsins, eða sá
leiðandi unnið sér sveit.
staður, þar sem hann verður fyrst
Eg gizka á, að frumv. komist ekki styrks þurfi.
Sumir halda því líka
út úr þinginu í þetta sinn, og þvi hefi fram, að réttastur grundvöllur fyrir
eg komið með breyt.till., sem bygð er framfærsluréttinum sé dvalarsveitin.
á alt öðrum grundvelli, svo hægt væri En það hefir lika sína galla. Hallæri
að athuga hana, jafnframt öðrum till. getur koraið og atvinnubrestur í einni
i málinu. Framfærslurétturinn i henni sveit, og svo margir orðið þurfandi
er aðallega bygður á fæðingarhreppn- sveitarstyrks i senn, að dvalarhreppurum, en dvalarsveitin á þó að hafa hlut inn geti tæplega undir risið, ef til lengdi framfærslu þurfalingsins, neínilega ar léki. Þess vegna hefi eg stungið
framfæra hann 2 fyrstu árin, sem hann upp á þvi, að dvalarhreppurinn annist
verður hjálparþurfi, án þess að dval- þurfamanninn að eins í fyrstu 2 árin
arhreppurinn geti krafist endurgjalds eftir að hann verður sveitarstyrks þurfandi, og það bætir mikið úr; því komi
fyrir það.
Enginn efi er á því, að vér allir vilj- hallæri eða atvinnubrestur upp í hrepp,
um sýna þurfamanninum mannúð, og er sú bót í máli, að hann getur losnað
láta hann njóta sinna mannrétticda sem við alla þurfamenn að 2 árum liðnum,
bezt, en þó vér séum samdóma um sem ekki eru fæddir í hreppnum, og
þetta, þá getur það verið vafasamt, getur svo staðið tiltölulega vel að vígi
hvernig því verði fyrir komið, að hann á eftir. En þeir, sem styrkinn hafa
geti bezt notið sin. I raun og veru þegið, mundu lika undirsvo bágumkringætti hann að dvelja þar, sem hann umstæðum fegnir að fara burtu og i
nýtur bezt krafta sinna, sér og sinum 'annan hrepp, þar sem bjargvænlegra
og öðrum til gagns, og er um leið á- væri. Þess vegna finst mér rétt, að
nægðastur. En oft er svo, að ekki er skiita framfærslunni milli framfærsluauðvelt að tá því framgengt. Hver hrepps og dvalarhrepps.
Það er ýmislegt fleira, sem mælir
maður sækist auðvitað eftir því, að sér
geti liðið sem bezt, og hann orðið sem með þessum breyt.till minum. Þegar
ánægðastur, og til þess leita menn úr litið er á, hvað það hefir að segja, að
einum stað i annan.
Þannig gengur dvalarhreppurinn á að ala þurfamannæfiferillinn áfram, og menn flytjast úr inn i 2 ár, þá er það auðsætt, að hann,
einum stað i annan með þeirri hugsun, svo framarlega sem hann vill vera
að leita að betri og betri ástæðum. lengur i hreppnum en þessi 2 ár, leggÞað tekst auðvitað ekki ætið, og ekki ur iram alla krafta, sem hann á til,
nærri ætíð, að ná í betri kjör, þó að til þess að bjarga sér frá að verða
breytt sé um dvalarstað, vonirnar fluttur burt. Þetta ákvæði hefir lika í
bregðast ýmislega, og svo fer stundum sér fólgið »kki einungis sterka hvöt
að lokum, að maðurinn verður að leita fyrir manninn, til þess að leggja fram
hjálpar vandalausra manna. Eigi að sina krafta, heldur getur hann lika
sfður má álita, að maðurinn hafi jafn- fengið styrk annarsstaðar frá, t. d. frá
an haft i huga, að ná þangað, sem sér fæðingarhreppnum, sem raundi vera
geti liðið bezt, og hann álitur þægileg- fús til að liðsinna honum á einhvern
Álþ.tíð. B. 1899.
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hátt, svo að hann fengi að vera kyrr I
dvalarhreppnum.
Þeir sem þannig
styrkja þurfalinginn, hjálpa líka jafnfTamt dvalarhrepp hans frá þvf, að
þurfa að styrkja hann öll 2 árin. Það
getur oft komið fyrir, að menn missi
heilsuna um tima, og verði þurfandi
styrks í bráð, en fái hana þó aftur áður en langt líður. Það þarf oft ekki
nema 1—2 ár til þess, eða jafnvel
styttri tíma, og þá gefst honum kostur
á að komast undan sveitafiutningi. Ef
það er fjölskyidumaður, sera einhverra
hluta vegna hefir orðið fyrir atvinnutjóni, og þess vegna þarf sveitarstyrks,
þá getur einnig 2 ára timinn verið
nægur til þess, að hann þurfi ekki að
lenda á fæðingarhreppnum. Þegar það
er athugað, hve afarmikla þýðingu
þessi 2 ára dvöl hefir, hljóta menn að
sjá, að breyt.till. min hefir talsverða
kosti í för með sér.
Það getnr þar að auki orðið lengur
en 2 ár, sem dvalarbreppurinn þarf að
framfeera manninn. Ef sveitastyrkurinn nemur ekki 150 kr. eftir fyrstu 2
árin, þá er samkvæmt breyt.till. minni
dvalarhreppurinn skyldugur til að
leggja honum, þangað til þessari upphæð er náð. Hún er miðuð við einhleypan mann og samsvarar tveim ómagameðlögum. Nú, ef þessi einhleypi
maður þarf kannske ekki meira en 30
—40 kr. á ári, þá getur hann notið
þessa sama styrks í 4—5 ár, án þess
að vera fluttur á fæðingarhreppinn.
Það er ef til vill ungur maður, sem er
svo heilsutæpur, að hann þurfi nokkurn
styrk um nokkur ár, en hann vill ekki
tara burt með neinu móti, og er þannig hlfft við þvi með breyt.till. minni,
ef styrkurinn alls hleypur ekki hærra
en 150 kr. Það mætti nefna svo fleiri
dæmi, er miðuðu til góðs eins og mannúðlegrar meðferðar á þurtamönnura.
Þegar þar er komið, að 2 ár eru lið-
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in, sem þurfamaður hefir notið styrks,
og styrkurinn nemur 150 kr., en maðurinn verður áfram bjargarþurfi, má
flytja hann á fæðingarhreppinn, og þá
kemur fram annar kostur á breyt.till.
mínum, nefnilega, hve óbrotið er að
vita, hvar maðurinn á sér framfærslueða fæðingarhrepp, þegar dvalahreppurinn er búinn að halda hann hinn áskildu 2 ár. Það er full-ljóst, að auðvelt er, meðan þessi 2 ár eru að liða,
að útvega allar upplýsingar viðvíkjandi
sveitfesti hans, og þá er hægt að senda
hann beina leið tafarlaust. Ennfremur
er svo. að þegar dvalarhreppurinn á að
standa allan straum af manninum þessi
tvö ár, þá hverfur, með því fyrirkomulagi, allur reksturinn um endurgjald á
3veitarstyrknum, sem oft hefir lent í
svo miklum vafningum.
Einn aðalkosturinn við breyt.till.
mfna er sá, að dvalarhreppurinn á að
kosta allan flutninginn; það verður til
þess, að hann fer ekki að flytja raanninn fyr en brýn nauðsyn ber til. Sé
styrkurinn lítill, mun horft í flutninginn i lengstu lög, ef hann hlyti að
verða mikill, og ákvæði þetta getur því
orðið til þess, að dvalarhreppurinn liðsinni manninura lengur en tvö ár, ef
hann sér sér nokkurn hag f þvi.
Þetta eru nú aðalatriðin í breyt.till.
minum; eg skal ekki neita því, að enn
vanti inn í ýms atriði, ef þessar aðalbreyt.till. mínar væru teknar upp i frv.
Eg hefi ekki haft nægilegan tima til,
sfðan nefndarálitið kom, að semja þær
svo nákvæmar sem skyldi, né heldur
að setja inn öll þau ákvæði, sem hefðu
átt að fylgja þeim.
Eitt atriði hafði eg þó hugsað mér,
sem ekki stendur í breyt.till. — Það
getur koraið fyrir, að maður verði styrkþurfi i hrepp, sem ekki er dvalarhreppur hans, eða þar, sem hann hefir ekki
lögheimili sitt, og þarf þá að semja
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sérstaka ákvörðun um það. Eg hafði
nú hugsað mér, i hverja átt hún ætti
að fara, en eg hafði ekki tima til að
koma henni svo fyrir sem þurfti, því
að hún hetði orðið að koma víðar við
Eg hafði hugsað
en á einura stað.
mér, að ef maðurinn ætti vísan dvalarhrepp, þá ætti að flytja hann þangað
eins fljótt og tök væru á, en ef það
væri flækingur, sem ekkert heimili
ætti, þá skyldi flytja hann beina leið á
fæðingarhreppinn.
Eg vil svo nefna eitt atriði í breyt,till. nefndarinnar; það er um útlendinga,
sem óðlast hafa hér landsréttindi, en
ekki unnið sér sveit. Um þá er svo
fyrir mælt f breyt.till. nefndarinnar, að
þeir séu sveitlægir þar, sem þeir fyrst
hafa átt lögheimili hér á landi, en raér
flnst ekki réttaðgjöra útlendum manni
hærra undir höfði en hérlendum. Ef
hann hefir ekki dvalið 10 ár í sama
hreppi, á að flytja hann til þeirrar
sveitar, sem hanu á í sinu landi. —
Verði breyt.tili. mínar samþ. nú við
2. umr., þyrfti að koma með nýjar ákvarðauir um þetta hvorttveggja, setn
eg nú hefi nefnt, til 3. umr. Eg hefi
komið fram með breyt.till. minar, eins
og eg hefi þegar minst á, til þess, að
sero fle8t kæmi til athugurar, og hægt
væri að sjá má’.ið frá ýmsum hliðum,
því mál þetta er vandamál og skiftar
skoðanir manna á þvi, þess vegna bezt,
að sem flestar skoðanir komi fram í
þvi, áður en því er ráðið til lykta.
Eg býst að visu ekki við, að það komist fram á þinginu nú, enda hafa
margir þingmálafundir út um land farið fram á, að milliþinganefnd yrði sett
í þessu máli; þessu hefir raunar ekki
verið haldið fram á þinginu sjálfu, í ár,
en ósamræmið i skoðununum virðistþó
að gjöra það nauðsynlegt.
fiáttv. flutnm. sagði það ósanngjarnt,
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að ef unglingur 16 ára gamall flytur
úr fæðingarhrepp sínum og i annan
hrepp, og er þar 40 ár samfleytt, að
hann samt sem áður skuli álítast sveitlægur i fæðingarhrepp sinum, og skuli
fluttur þangað, þegar hann hefir verið
hin tilteknu 2 ár í dvalarhrepp sfnum.
Það er auðvitað rétt, aðþetta er ósanngjarnt, en það má finna lfka agnúa i,
öllu frarofærslu-fyrirkoraulagi, eins að
þvi fyrirkomulagi, er kemur fram i áliti nefndarinnar; það getur verið alveg
eins óréttlátt. Maður hefir t. d. dvalið
30 ár i einum hrepp og liðið þar illa;
þá flytur hann i annan hrepp og unir
sér vel þar, en sökum þess að krafta
hans þrýtur þá af einhverjum ástæðum, þarf hann sveitarstyrks. Eftir till.
nefndarinnar á nu að flytja hann tafarlaust aftur þangað, er honum leið miklu
ver. Slik óþægileg tilfelli geta alt af
komið fyrir. En ef á að fara eftir því
lögmáli, að hver maður fái að vera þar,
sem honura líður bezt, þá eru þó meiri
kostir á minni breyt.till. Það má þó
ekki samkvæmt henni flæma raanninn
burt fyr en eftir tvö ár, og það getur verið, að hann lifi ekki lengur. Eins getur verið, et mála er leitað við fæðingarhrepp hans á því tímabili, að
hann styrki manninn til að vera áfram
í dvalarhreppnum, og því hefl eg sett
orðin: >nema öðruvisi um semjist*. Það
er vonandi, að mannúðin hér á landi
koraist einhvern tima á svo hátt sig, að
fæðingarhreppur og dvalarhreppur geti
komið sér saman um þurfalinga sína,
og séu ekki að hrekja þá á milli sín
að óþörfu. Það er bezt, að hver eigi
þar heimili, sera hann helzt vill, og
þessi skoðun kemur lika fram hjá
nefndinni, sem sé, að ef fleiri hreppar
eiga að kosta sama þurfamanninn, að
hann þá fái að dvelja i þeim breppi,
er hann helzt kýs.
*96
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það má vera hvort sem vill. Nefndin
sem kosin var í deildinni, hefir breytt
þessari grein og sett i hana ýmisleg
n$mæli, töluverð nýmæli að mínu áliti.
Þegar nefndin var kosin hér i deildinni, og í hana kosinn háttv. þingm.
Reykv. (J. JcnssJ, þvi hann er lögfróður maður, gætinn og glöggur eins og
samdómandi hans i Ed., mun það hafa
gefið fleirum en mér beztu vonir, að
mál þetta mundi græða fljótt og mikið,
og fá góðan undirbúning.
Þessi von
brást sí mnefndarmönnum hans og öllum, þvi hann hefir ekkert gert fyrir
þetta mál.
Eg verð þó að álíta, að
Framhald 2. umr.; 22. ágúst.
þetta mál sé meira virði en ýms smá
Þorlákur Guðmundsson: Það verð- mál, sem hafa verið rædd hér í háttv.
ur nú ekki sagt, að þetta frumvarp deild, bæði af honum og öðrum, af
hafi komið með öllu óundirbúið til h. miklu kappi. E.n hinn háttv. þm. verðþingdeildar; því eins og kunnugt er, ur að ráða þvi sjálfur, hvort hann
gekk það í gegnum háttv. Ed. þingsins leggur nokkuð til þessa máls, eða
1897, var það flutt þar af hinum háttv. skiftir sér ekkert af því.
6. konungkjörna þingmanni, og er
Eg kera nú að 1. gr. í frumv. Ed.
það maður, sem er bæði er gætinn og Þá er það eins árs dvölin, sem fyrst
glöggur, og sem hefir skrifað um fá- verður fyrir manni.
Þetta er stór
tækramálefni; einnig var unnið að þvi breyting frá þvi sem nú er, og mundi
af h. 3. kgkj. þm., sera viðurkendur reynast viðsjál. Að visu drægi hún úr
er að vera mikill lagamaður, en nefnd- hrakningum; aftur á móti mundi hún
in, sem var sett í málið, hefir ekki get- að mun hindra atvinnufrelsi, og verða
að gengið inn á þýðingarmesta atriði misbrúkuð. Það er annað nýmæli, að
þess, nefnilega 1. grein, sem felur í sveitarstyrkur hafi engin áhrif, ef hann
sér mesta breytingu frá því sem nú er endurgoldinn. Þetta mun líka vera
er. Þegar maður að gætir, þá er fram- viðsjált. Það má fara marga millibilsfærslurétturinn bundinn að eins við eins vegi, hvað dvalarárin skuli vera mörg
árs dvöl eftir 16 ára aldur, alt svo til að vinna sér sveit.
Nefndin vill halda fast við hinn gamia
get eg ekki betur skilið, en þó einhver
færi að þiggja sveitarstyrk, þá hefir 10 ára hrepp, en eftir því sem tfmaþað engin áhrif á framfærsluréttinn. bilið er lengra, eftir þvi munu þeir
Undir flestum kringumstæðum mundi verða færri, sem vinna sér hrepp,
sveitarstyrkurinn verða endurgoldinn. heldur en et timinn er stuttur.
Það er ekki talað um það, hvort hann
Þá hefir nefndinn breytt 1. gr. í þá
mundi goldinn af manninum sjálfum átt, að binda réttinn til að vinna sér
eða af öðrum. Það er ekki tekið frara sveit við timann frá 16 til 60 ára aldi greininni, hvort styrkurinn ætti að urs; það álft eg fremur til bóta, en eg
endurgjaldast af manninum sjálfum, fyrir mitt leyti álit þó, að maður geti
ellegar hans framfærsluhrepp, ellegar. verið eins þarfur sveit sinni og mann-

Guðlaugur Guðmundsson: Eg stend
að eins upp til þess að láta í ljós, hve
óheppilegt það er, að rétt fyrir siðustu
umr. koma breyt.till., er gersaralega
breyta stefnu málsins. Breyt.till. á
þgskj. 493 mætti kallast nýtt frv. Eg
fyrir mitt leyti vil ekki greiða atkv.
mitt vanhugsað, og svo býst eg við að
sé um fleiri. Eg sting því upp á, að
málinu sé visað aftur til nefndarinnar
til frekari íhugunar, eða i öllu falli að
umræðunni verði frestað.
ATKV.GR.: Málinu visað aftur til
nefndarinnar.
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félaginu eftir 60 ára aldur, eins og
hann var 16—20 eða 21 árs; þó vill
nefndin halda því ákvæði úr Ed.-frumvarpinu, að sveitarstyrkur hafi því að
eins áhrif, að hann sé óendurgoldinn,
en eftir því getur maður unnið sér
hrepp, þó hann þiggi styrk i 10 ár,
ef hann er endurgoldinn áður en þau
10 ár eru liðin, enda mundi þá oftast
svo fara, að frarnfærsluhreppur mundi
endurgjalda, til að vera laus við þurfaling, og eg sé ekki betur en að það
geti gengið, að gera það opinberlega,
og þurfa ekki að beita hrekkjum.
Þetta mundi sem oftast verða sem
mjög ósanngjarnt, því þeir sem liggja
við sveit eða þiggja árlega, hljóta að
vera næsta óuppbyggilegir og fremur til þyngsla þvl bygðarlagi, sem þeir
dvelja i.
Svo kemur nú hjá netndinni það nýmæli, að maður á framfærslurétt i
fleiri sveitartélögum; ef hann hefi dvalið jafnlengi i þeim öllum, hvað mörg
sem þau verða, t. a. m. 10, þá hygg
eg að framfærslan færi fyrst að verða
all-flókin, og ekki minkaði það bréfa
skriftir og þráttanir milli sveitarstjórna.
Eg fór raunar fram hjá einu atriði,
og það er, að þurfamaður skuli eiga
þar framfærslurétt, sem hann hefir
dvalið lengst. Ef hann t. d. hefir dvalið 11 ár eða meira i einhverjum hreppi,
þá á hann að hrekjast burt úr þeim
hreppi, sem þann dvaldi í síðast, enda
þótt hann hafi dvalið þar tull 10 ár.
Við þetta koma nýir vatningar, og hér
lagt út á nýar brautir, sem eg álít til
engra bóta, og tel eg þetta ákvæði
alls ekki heppilegt. Eg skal samt ekki
fara fleiri orðum um það að svo
stöd’du.
En svo er tortill. um það, að á eftir
13. gr. komi ný grein, sem hljóði svo:
>Hver sem flytur sig i annan hrepp
eða bæjarfélag, skal skyldur til að
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skýra hreppstjóra eða bæjarfógeta bréflega frá þvi« o. s. frv.
Háttv. nefnd vill skylda hvern þann,
er flytur sig i annan hrepp eða bæjarfélag, til þess að skýra hreppstjóra
eða bæjarfógeta frá þvf, en þá ætti
lika að skylda hreppstjóra og bæjarfógeta til þess, að bafa löggiita bók til
að innfæra slikt i, þvi annars mundi
það ekki koma að tilætluðum notum,
að minsta kosti hvað hreppstjórana
snertir. Eg játa að þetta ákvæði gæti
orðið til bóta, en þó einkum ef þetta
væri gert að skyldu,
Þá hefir nefndin enn komið með nýa
grein, sem á að verða 15. grein, viðvíkjandi útlendingum, sem hér setjast
að. Mér er nú ekki ljóst, hvort hér er
átt að eins við utanrikismenn, eða alla
útlendinga yfir höfuð, þar með taldir
danskir þegnar; en hvort sem er, þá
álít eg þetta ákvæði viðsjált. Eg álit,
að þeir útlendingar, sem hér setjast að,
ættu að vinna sér sveitfesti, eins og
aðrir. Væru þeir danskir þegnar og
yrðu styrks þurfandi, þá ætti að vera
mögulegt að fá meðlag með þeim sent
hingað, eða þá flutta; því ekki hlifa
Danir Islendingum, ef einhver þeirra
verður styrks þurfandi í Danmörku.
Viö utanrikismenn yrði liklega erfiðara
að kom því við. Eins og eg tók fram
áðan, þá hefi eg með minni breytingartill. viljað miðla málum, með því að
færa framfærsluréttinn, eða réttara
sagt dvalartímann, úr 10 árum niður í
6 ár, og svo á hinn bóginn með því,
að færa aldurstakmarkið upp úr 60 árum í 65 ár, og það af þeim ástæðum,
sem eg þegar hefi tekið fram. Mrrgur
maður getur verið uppbyggilegri frá því
hann er sextugur og til þess hann er
hálfsjötugur, en unglingur frá 16 ára
aldri og til þess hann hefir einn um
tvitugt.
Nefndin minnist á i nefndarálitinu,
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að’ ekki sé rétt að stuðla að því, að
þeim tilfelium fjölgi, að þurfamenn séu
hraktir úr einu sveitarfélagi i annað,
og álít eg það alveg rétt, að því leyti
er þvi verður við komið.
Eg hefi koraið með breytingartill. i
þá átt, að raiða dvölina í fleiri sveitarfélögum við 3 ár, því eg álít réttara
að takmarka það með einhverri tölu,
og svo að þurfamaðurinn megi dvelja
þar sem hann verður styrksþurfl, ef
hann er búandi maður, (Sighvatur Arnason: Það var líka meining nefndarinnar). Getur vel verið, að það hafi
verið meiningin; en þá er líka réttara
að taka það frara.
Þá hefi eg lagt til að bæta við nýrri
málsgrein, viðvíkjandi því, ef barn
fæðist, án þess raóðirin eigi neitt lögheimili. Þó það sé ólöglegt, að hún
eigi ekkert heimiii, þá munu þess þó
dæmi, og vel raá gera ráð fyrir því á
þessum timum, þegar svo mikið los er
á fólki, og svo getur líka verið, að
kona fæði barn á ferðareisu.
Undir
þeim kringumstæðum væri réttast, að
maðurinn eigi þar framfærslurétt, þar
sem raóðirin átti framfærslurétt og
fæðingin skeði.
Eg verð að segja saraa og h. þingra.
V.-Sk. (Guðl. G ) ura brt. á þingskj. 493,
að þær eru fremur nýtt frumv. en br.till. Eg skal ekki fara mörgum orðum
um þær; en ekki get eg aðhylst það,
að fæðingarhreppur sé tekinn upp sem
aðal framfærsluhreppur, því hann verður undir flestum kringumstæðum hinn
óeðlilegasti. Við vitum, að tilveran og
fæðing hvers manns er honum ósjálfráð, og eins hití, að fæðingarhreppurinn getur ekki átt honum neitt upp að
inna, þó hann fæðist þar, eða einhver
i hreppnumhefir þyngsli af fæðingunni.
Það getur ekki talist neinn hagur fyrjr hreppinn, þó maðurinn fæðist þar,
þvi alt af er þó einhver kostnaður því I]
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samfara, sem legst á einhvern, og að
minsta kosti mun hreppsnefndin ekki
leggja meira útsvar á þann húsráðanda
sem barnið fæðist hjá, og eg álít þvi,
að ekki eigi að íþyngja fæðingarhreppnum meira en uauðsyn krefur, og að
hann eigi ekki að gjalda, nema þegar
annað eðlilegra og réttara ekki verður
fundið.
framsögumaður (Sighvatur Arnason):
Það litur út fyrir, að líkt eigi að fara
með þetta mál nú, sem á undanförnum
þingum, að það verði fyrir þeim meiningamun, sem ónýti það.
Eg vil enn á ný víkja að breyt.till.
nefndarinnar við frumv. efri deildar,
sem hér liggja fyrir; þar sem að það
(frumv.) miðar framfærslusveitina við
eins árs dvöl í hreppi ársins áður en
sveitarstyrkurinn var þeginn, þá hefir
háttv. 2. þingm. Árn. (Þorl. G.) tekið
það fram, að þetta er óaðgengilegt ákvæði, því að þess eru fá dæmi, að
maður ný-kominn í sveit fari þegar að
þiggja sveitarstyrk; hann mun reyna
að klifa þrítugan hamarinn til þess,
að sneiða hjá því fyrsta dvalar-árið í
hreppnum, ef ekki koma forföll til. —
En frumv. bindur sig einmitt við árið
áður eu styrkurinn er veittur.
Svo mundi nú líka eitt leiða af ákvæði þessu, eftir því, sem nú gengur
með lausafólk, að það flæmist landshornanna á milli, og ef til vill án þess,
að eiga lögheimili, að það mundi verða
erfitt oft og einatt, að finna þetta síðasta ár, þar sem engar fyrirskipanir
eru til um, að það skuli jafnan hafa i
höndum skirteini um, hvar það hafi
dvalið.
Eg og nefndin öll er nú alvegámóti
þvl, að byggja framfærsluréttinn á þfessu
eina ári, og þó það nú fyndist, hvar
fólkið hefði dvalið þetta eina ár, þá
mundi ákvæðið ekki verða til að fyrirbyggja hrakninga á því.
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Eins og búið er að taka fram, og
Vér vitum, að þegar fer að líða að
eins og sést á breyt.till. nefndarinnar, sveitfestistfmanum, þá vilja nú oft fara
vill hún leggja alt annað til grundvailar að koma undiröldur og alfs konar ráðum
fyrir framfærsluréttinum; hún vill að beitt, til að hrinda fátæklingum burtu.
maður eigi framfærslurétt í þeim hreppi, Væri nú svo, að þessi raaður flytti inn
sem hann hefir dvalið lengst f, enda i hrepp á sjötugsaldri eða þaðan af
eigi styttri tíma en 10 ár samtals, á eldri, þá kemur eftir tillögu vorri ekki
þeim tíma, er hann er á bezta skeiði.
til mála, að nein hreppsnefnd reyndi
Eg vil um leið minnast á orð háttv. að hrekja hann í burtu af þeirri ástæðu,
2. þm. Árn. (Þorl. G.), þar sem honum að hún væri hrædd ura, að hann raundi
þótti ákvæði nefndarinnar ekki nógu verða þar sveitlægur, og þetta, að hann
ljós og skilmerkileg um þetta; bonum þyrfti ekki að flytja úr breppnum, gæti
fanst mega tfna saman þessi ár, sem frelsað hann frá þvi, að fara á sveitina.
maður hefði dvalið í mörgum hreppum. Eg hefi oft orðið fyrir því, að fólk, sem
komið er yfir sextugt, hefir sagt grátÞað er misskilningur.
Meiningin er, að það eigi að telja andi við mig: »Eg hefði mátt vera
saman þau ár, er hann hafi dvalið i lengur hjá Pétri eða Páli, ef hreppssama hreppi, þótt hann hafi ekki dval- nefndin hefði ekki verið að róa í þvi,
að eg færi burtu; húsbóndi rainn hefði
ið þau þar öll samfleytt.
Sé svo, að þetta geti verið misskiln- ekki amast víð mér«. Þetta er gangingi undirorpið, þá er ekki annað en urinn.
Eg veit ekki, hvað tár slikra gamalað leiðrétta það til 3. umræðu.
Nú er þessi árafjöldi lagður til grund- menna verka á aðra; þau verka á mig.
vallar fyrir framfærsluréttinum, hvort Það er svo fyrir að þakka, að það er
ssm það nú eru 10, 20 eða 30 ár, og komið í margra hug, að vilja ekki vera
er þá með því fyrirbygður hraknirgur þurfaraenn fyr en i fulla hnefana, og
á gömlu fólki, og við það er mikið það getur gengið nærri þessum mönnum sjálfum, að verða það tyrir hraknunnið.
Eg gjöri það ekki að neinu kapps- inga eina.
Það er sera sagt: þetta ákvæði um
máli, hvort heldur er ákveðið, að menn
geti unnið sér sveit á árabilinu frá 16 aldursskeiðið, sem menn geta unnið sér
—60 ára eða 16—65 ára. Þó vil eg sveit á, það á að koma i veg fyrír
heldur halla mér að 60 ára hámarkinu, hrakninga á gömlu fólki, og mundi
því að margir erfiðismenn eru orðnir gjöra það, ef þetta yrði að lögum, og
lúnir og slitnir, þegar þeir eru 60 ára. ef ekki er breytt til umbóta í fátækraÞess vegna tók eg það aldurstakmark löggjöfinni með þessu ákvæði, þá veit
til upprunalega í mínu frumvarpi. — eg ekki, hvernig það getur orðið. -Það er eðlilegt, að maður, sem t. d. er Það kann að vera, að menn finni annað
orðinn 60 ára og er fátækur, að hann betra ráð til þess, en 'það er ekki i
þá fari i þann hrepp, sem hann hefir minum huga.
Þá skal eg minnast á breytingartill.
dvalið lengst æfinnar, máske 10— 20 ár, l
eða máske miklu lengur, að hann þá nefndarinnar við 12. gr.
Meiri hlutanum virðist heppilegt áleiti í þann hrepp, og reyni að hafa
þar ofan af fyrir sér, og má gjöra ráð kvæðið i 12. gr., eins og hún kom frá
fyrir, að honum takist einatt að hitta háttv. efri deild, um ,að bráðahirgðarstyrkur, veittur í dvalarhrepp, eigi ekki
veg til þess.
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að verða til þess, að maður sé undir
eins hrakinn á 3veit sína, og hefir hann
því aðhylst það.
Ákvæðið er auðsjáanlega bygt á þvi,
að ræzt geti úr fyrir manninum, þótt
hann komist i kröggur i bráð, og það
máske svo, að engin ástæða verði yfir
höfuð til að hrekja hann nokkuru sinni
úr hreppnum.
Meiri hlutanum þótti þó réttara, að
færa styrk þann, sem ræðir um i þessari grein, úr 100 kr. niður i 70 krónur.
Þvi að oss var það kunnugt, að háttv.
efri deild vildi miða styrk þennan við
eins árs ómaga-meðlag, og virtist oss
það heldur hátt sett, að setja það 100
krónur.
Þá kemur breyt.till. nefndarinnar við
13. gr.
Sú grein er nú um flutning þurfamanna. Það er ekki langt siðan, að
borið var upp á þingi, að breyta ákvæðunum um hann, enda er full þörf
á að breyta þeim, þvi að sá flutningur
er venjulega óþarflega dýr. Reyndar
lít eg svo á, að hann komi í sjálfu sér
félagslega niður nú, þar sem hann er
skoðaður sem eins konar félagsbyrði
hverrar sýslu, og hver hreppur er látinn bera sinn hluttallslega skerf af
honum. En þó hefir þessi niðurjöfnun
ýmsa galla, og þvi fer bæði frurav. og
nefndin fram á breytingu.
Samkvæmt framfærslu-skyldu hvers
hrepps á þurfamönnum sínum væri það
hinn rétti grundvöllur, að framfærsluhreppurinn borgaði allan kostnað við
flutning þurfamanna sinna, en það
raundi að votfum oft verða stórkostlegur kostnaður fyrir hann, og til að létta
þessum kostnaði, og til að hamla nokkuð óþarfa flutningum þurfamanna, höfum við gripið til þess ráðs, að skifta
flutningskostnaðinum til belminga milli
framfærsluhreppsins og dvalarhreppsins;
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þetta á að geta orðið til þess, að halda
dvalarsveitinni nokkuð til baka frá þvi,
að reka fólk strax i burtu og að fer
að kreppa.
Þetta ákvæði höfum við sem sagt
tekið sökutn þess óvanda, hvað menn
eru óhlifnir, að reka fólk burt úr sveitinni, þrátt fyrir það, þótt það sé i sjálfu
sér ekki sem eðlilegast.
Svo ætla eg að minnast á tvær nýjar greinir, sem nefndin leggur til, að
bætt sé inn í frumv.
Fyrri greinin, sem ætti að verða 14.
gr. frumv., miðar að því, að hægt verði
að komast að því, hvar hver einstakur
maður hefir dvalið, og hvað lengi í
hverjum stað.
Eg vona, að háttv. deild samþykki
þessa grein, þvi að hún miðar að þvi,
að tryggja gagnið að lögum þessum.
Síðari greinin miðar að þvi, að fá
skýr ákvæði um það, hvar útlendingur,
$em öðlast heflr hér landsréttindi, skuii
eiga framfærslurétt, et dvöl hans nemur ekki 10 árum í sama hreppi.
Ut af orðum báttv. 2. þingm. Árn.
(Þorl. G.) um það, hvað eg skildi við
landsréttindi útlendinga, þá hefir mér
ekki blandast hugur um það, að það
séu utanrikismenn, og í kosningarlögunum tekur það sig svo út, að utanrikismenn eigi að hafa dvalið 5 ár hér
á landi, áður en þeir öðlast hér kjörgengi.
Það verður þá meiningiu i þessari
nýju grein, að et útlendingurinn heflr
ekki náð svo langri dvöl í einhverjuin
hreppi, sem gjört er ráð fyrir að þurfi
til þess, að öðlast sveittesti, það er að
segja 10 ár, en hann sé þó búinn að
vera 5 ár hér á landi, nefnilega vinna
sér landsréttindi, þá þurfi að koma ný
ákvæði inn i lögin, er svo stendur á.
Nefndin komst þar að þeirri niðurstöðu,
að miða framfærslurétt þess manns við
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þann hrepp, sem hann átti lögheimili
fyreta dvalarár sitt hér á landi. Það
er eins og tekið er frara i nefndarálitinu. Nefndin vill skoða þennan hrepp
sera fæðingarhrepp hans hér á landi.
Það getur nú verið, að aðrir finni annað betra ráð, og þá verður það sjálfsagt tekið.
Ut af orðum háttv. 1. þingm. N.-Múl.
(E J.) skai eg taka það íram, að mér
finst ýmsu bregða fyrir hér á þingi í
þessu máli, sem bendir á, að menn séu
hálf-gert að leitast við að eyðileggja
það. Eg veit ekki, að hverju öðru það
getur miðað, eftir alla þá meðferð, sem
málið hefir íengið bæði i háttv. efri
deild og hér i deild, að fara nú fyrst
að koma með aðrar eins breyt.tili. og
háttv. 1. þingm. N.-Múl. (E. J.), breytingartillögur, sem gjörhagga grundvelli
frumvarpsins.
Eg segi eins og háttv. þingm. V.-Sk.
(Guðl. G.) sagði i öðru máli hér ura
daginn, að það væri alt annað frumv.,
sem kæmi til að liggja bér fyrir. —
Því segi eg, að það mætti helzt leggja
það svo út, að það væri verið að koma
með svona lagaðar breyt.till. til þess,
að eyðileggja málið.
Það er langt síðan fæðingarhreppurinn var numinn úr lögum sem framfærsluhreppur; það var gjört af því,
að hann þótti óbrúkandi, og nú er þó
verið að hugsa um, að innleiða hann
aftur.
Það er ekki von að vel fari, þegar
svona er að farið, og eg skal bæta
þvi við, að þegar fátækrareglugjörðin
var samin, — og hún hefir sannarlega
verið vel úr garði gjörð á þeira timum — þá féll fæðingarhreppurinn úr
lögum.
Enn skal eg bæta þvi við viðvikjandi
þvf, sem háttv. 1. þm. N.-Múl. (E J.)
Alþ.tlð. B 1899.
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sagði, að hann var að tala um, að
réttast raundi að setja milliþinganefnd
í þessu máli. Þetta er nú gott ráð til
að sýna ráðlag þingsins með þetta mál.
Þvi slík tillaga hefir verið borin upp
hér áður og þá var eg með því, en þá
komu þær raddir fram og urðu yfirgnæfandi, að það væri ekki til neins,
að setja þessa milliþinganefnd, henni
væri ekki treystandi til, að ráða mál- '
inu til góðra lykta, og það væri of
kostbært, hitt væri miklu réttara, að
þingið tæki fátækramálið fyrir í smápörtum og afgreiddi það þannig. Nú,
þegar á því er byrjað, þá kemur aftur
fram tillaga um, að setja milliþinganefnd.
Liggur nú ekki við að segja, að þetta
sé hálf-gjört taktleysi? Og sýnir það
ekki, að uppástungumennirnir vilji helzt
ekkert gjöra í málinu.
Það lítur út fyrir, að þeir sem stinga
upp á þessu, hafi ekki orðið fyrir þvi,
að flytja hrakta, gamla og sorgmædda
menn nauðuga sveitarfiutningi.
Svo liggur nú bér fyrir tiliaga um,
að kasta þessu máli alveg frá sér nú
á þessu þingi, og leggjast á fjóra fætur fyrir stjórnina, og biðja hana að
búa til frumvarp, og leggja það fyrir
þingið 1901; það er tillagan á þingskj.
512, sem eg á við.
Það á þá að draga málið á langinn
tvö ár enn.
Eg vil ekki fara út í það, að stjórn
inni sé svo mjög vantreystandi til þess,
að undirbúa málið; en löðurmannlegt
þykir mér það frá þingsins hálfu, að
vera að fjalla svo og svo lengi um
þetta mál, og telja það nauðsynjamál,
en leggja það svo i miðjum kliðum á
hilluna, og lýsa því hátíðlega yfir, að
það sé ráðalaust með það.
Mun nú næsta og næst-næsta þing
verða stórum ráðabetra, enda þótt þau
97 (4. nóv.).
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hafl stjórnarfrumvarp við að styðjast,
et þau hafa ekki meiri áhuga á rnáiinu
en þetta þing virðist hafa?
Þegar þingið er búið að vefjast i
þessu máli nú, þá lýsir það óbeinlinis
yfir með þvi, að hætta við það hálfgjört, og biðja landsstjórnina að segja
eitthvað um það, að það treysti sér
ekki, að eiga við málið.
Já, eg kann nú ekki við þessa aðferð.
Eg álít, að vér þingmenn, komnir úr
öilum hornum landsins, ættum að vera
færir um, að lagfæra málið.
Einmitt
i þessu máli höfum vér flestir svo mikla
reynslu, miklu meiri reynslu i því en
i nokkuru ööru máli.
Hvernig skyldum vér þá treysta oss til að fást við
og útkljá á þessu þingi stórmál, sem
vér höfum sáralitla þekkingu á eða
reynslu? Eg veit það ekki.
Má'ske
það sé nú orðið bezt, að ganga út frá
engri reynslu, en fara eftir þvi, sem
einn eða annar rær undir i þann svip
inn, þó að vér játum, að oss vanti
reynsluna og skiljum ekki málið, svo
sera í bankamálinu stóra.
Það þykir mögulegt, að halda þvi áfram og leiða það til lykta á þessu
þingi, þótt það hafi þotið upp eins og
bóla, eftir að meir en hálfur þingtíminn
er liðinn.
En þetta mál, sem vér höfum reynsluna fyrir oss i, við það treystum vér
oss ekki að fást, heldur viljum knékrjúpa stjórninni til að bjálpa oss.
Eg’skal að eins bæta því við, að
eins og sjá má af framhalds nefndarálitinu á þingskjali 513, ræður meiri
hluti nefndarinnar frá að samþykkja
breytingartill. háttv. 1. þingm. N.-Múl.
(E. J.), enda víkur hún algerlega frá
grundvelli frumv. og breyt.till. meiri
hlutans.
Eigi getur nefndin heldur fundið ástæðu til, að aðhyllast breyt.till. háttv.
2. þingm. Arn. (Þorl. G.), þvi að þótt
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hún viki að visu ekki eins mikið frá
grundvelli frumv., þá sýnist hún að
minsta kosti ekki taka fram tillögu
nefndarinnar.
Eg held það lfka, að það sé t. d. öllu
óheppilegra, að miða aldurstakmarkið
við 65 ár en 60 ár, en það sera þó
aðallega hrindir mér og nefndinni frá
að aðhyllast hana, er þetta 6 ára dvalartakmark; þar er meðal annars við
það að athuga, að ekkert er tekið til
greina, þó um tvenn eða þrenn 6 ár
væri að ræða i sama hreppi; yfir höfuð er ákvæðið of óákveðið til þess, að
hægt sé að aðhyllast það.
Með því væri brotið niður að miða
sveitfesti við þann hrepp, þar sem
maðurinn hefir verið lengst i, á sínu
bezta skeiði, og það ákvæði vil eg ekki
missa; framfærslurétturinn er bygður
á þvf, þar sem maðusinn hefir unnið
lengst, en sú meining hverfur, þegar
bundið er við 6 ár.
Það er þetta aðalatriði, sem fælir mig
frá, að fallast á breyt.till.
Þar sem háttv. þm. Arn. (Þorl. G.)
mintist á, að maðurinn lenti a fæðingarhrepp sinum, ef hann hvergi hefði
unnið sér hrepp annarsstaðar meö 10
ára dvöl, þá sé oft ilt að ákveða, hver
sé hinn rétti fæðingarhreppur.
Það hefir fallið úrskurður um það,
að þó kona ali barn á ferðalagi, þá
eigi sá staður, er hún ól barnið á, ekki
að áiítast íæðingarhreppur þess, enda
er það tekið fram hjá nefndinni, að
fæðingarhreppur manns skuli vera lögheirailishreppur móðurinnar.
í breytingartill. sinni víkur háttv. 2.
þingm. Arn. (Þorl. G.) frá þessu, og
getur það verið álitamál, hvort framfærsluhreppurinn eða fæðingarhreppurinn eigi að ala önn fyrir manninum,
en það getur oft verið meiri vafningum bundið, að leita uppi framfærsluhreppinn en dvalarhreppinn. En þessi
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ákvörðun fcjá honum og nefndinni
þykir sumura máske óþörf.
I fátækrareglugjörðinni er svo fyrirmælt, ad barn skilgetið fylgi framfærsluhreppi föfturins, en ef óskilgetið,
þá framfærsluhreppi móðurinnar. —
Getur verið, að dvalarhreppurinn finnist ekki það árið, sem konan elur
barnið, og þess vegna vissara, að bafa
ákvæði um það, en það er smá-atriði,
og ekki vert að þræta ura það.
Háttv. 2. þingm. Arn. (Þorl. G.) tók
það lika fram, að því fleiri ár, sem
menn væri að vinna * sér hrepp, þvi
fleiri hrakningar kæmust á, en raér
skilst það gagnstæða, að þvi skemri
sem timinn er, þvi fyrr vakni óróinn
og óttinn fyrir þvi, að maður verði
sveitlægur, og þá verði hann því fyrr
flæmdur úr hreppnum.
Það voru 5 ár áður, en þvi var einmitt breytt af þeim ástæðum, að hættara var við tiðura flutningum.
Við verðum að fara eftir ganginum
i sökinni; 5 ár þóttu ekki nóg, og svo
var því breytt með opnu bréfi frá 6.
júlí 1848, og þá var 10 ára bilið lögleitt, til þess að hrakningur á þurfamönnum yrði minni.
Svo mér þykir háttv. 2. þingm. Arn.
(Þorl. Guðm.) hafa tekið þar í öfugan
strenginn.
Þórður Guðmundssonz Eg skal strax
taka það fram, að eg býst ekki við það
svari kostnaði, að lengja umræðurnar
um þetta mál, úr því þaö kemst ekki
fram á þinginu. Menn hafa ekki viljað láta eyrun opin fyrir þvf, þó málinu
í gær tækist að ljúka þeim upp; það
heflr sjálfsagt verið álitið pólitiskara.
Mér virðist þó þetta mál öllu þýðingarmeira, og það hefir verið til umræðu
á 5 þingum, en alt af farið öllu ver frá
þinginu en það kom. A 4 þingura hefir
verið nefnd milliþinganefnd, en þá var

1542

mótbáran sú gegn því, að það væri of
kostnaðarsamt og borgaði sig ekki. En
það er eins og það borgi sig betur, að
vera altaf að rifast um það og komast
aldrei að neinni niðurstöðu. Hafl nefndin komið með eitthvað, sem gæti staðið, þá rifa menn það niður hver um
annan þveran.
Eg ætla nú ekki að ganga inn á einstök atriði, en taka fram þá skoðun
mina, að nefndartillögurnar eru þó betri
en það sem er, og eg vildi óska, að
h. þingd. tæki þær betur til ihugunar
en nefndin hafði ráð á. Breyt.till. vil
eg ekki fara út i; eg skal að eins geta
þess, að því er snertir breyttill. h. þm.
N.-Múl. (E .J.), að þær eru svo vaxnar,
að það er fjarst mér að taka þær til
greina. Hann gat þess, að þær hefðu
ekki fyr komið fram, en þó hafa þær
komið áður á þessu þingi, og eitthvað
i lika átt i blöðunum, skrifað úr Húnavatnssýslu, um að láta fátækrahrepp
ná yfir heilar sýslur; en það er mesta
fjarstæða.
H. samþingismaður minn benti á,
hve litið gagn væri að, að koma fram
nú með þingsályktun til stjórnarinnar,
en eg álit tima til kominn. Þingið er
búið að reyna sig á þessu máli, og annaðhvort er það því ofurefli, eða það vill
ekki leggja fram krafta sina við það,
þó fátækraskatturinn sé einmitt það
farg, er þyngst heflr legið á þjóð vorri.
Þó við semdum ný lög, mundu þau að
vísu ekki alveg lyfta farginu af oss eðft
svona í fljótu bragði, en þau mundi
hjálpa til að breyta hugsunarhættinum,
enda er þörf á i sjáifu sér að breyta
65 ára göralum lögum; hugsunarhátturinn breytist á skemri tima. Eg álít það
því mjög nauðsynlega tilraun, að skora
nú á stjórnina að leggja frumv. fyrir
næsta þing. Milliþinganefndatilraunin
er fallin, þingið er búið að reyna sigá
97*
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að rifa hana niður, það borgar sig ekki,
að eyða tímanum til sliks lengur.
Einar Jónsson: Mig flirðar á því, að
h. framsm. skuli segja, að eg hafi komið með breyt.till. minar í þeim tilgangi
að eyðileggja málið; eg kom með þær
af góðum hug, og áleit þær hafa eins
mikinn rétt á sér og tillögur nefndarinnar. Það hafa fleiri h. þm. sagt, að
mínar tillögur fari svo fjarri steinu frv.,
og að þær sé að skoða sem nýtt frv.,
en eg sé ekki, að minar till. fari lengra
frá frv., i aðalefninu, en breyttill. nefndinnar. Eg skifti framfærslunni milli
fæðingarhrepps og dvalarhrepps., en
frumv. vill leggja hann sem næst því
á dvalarhreppinn eingöngu.
Aftur á
móti vill nefndin hafa vinnuhreppinn
fyrir framfærsluhrepp, sem er miklu
fjær frv.
Framsögum. gerði raikið úr, að till.
nefndarinnar kæmi alveg í veg fyrir
hrakninga gamalmenna, og honum féllu
svo orð, að ástæða var til að ætla, að
hann áliti, að eg værí ekki sérlega viðkvæmur fyrir gamalmennum; eg skal
nú ekki dæma neitt um það, en eg ímynda mér, að eg sé engu óviðkvæmari fyrir réttlátum tárum gamalmenna
en hann. En það sem mestu varðar er
það, að nefndinni hafi tekist, að fyrirbyggja þessa hrakninga með tillögura
sinum. Og það sé eg ekki, að bafi tekist. Eg sé ekki, að nefndartillögurnar
fyrirbyggi hrakninga, nema hvað hvötin fyrir hreppsn. til að ýta burtu gamalmennum fellur mikið til burtu að því
er snertir sextuga menn og þar yfir.
A timanum 16—60 ára aldurs eiga
menn að vinna sér sveit, og eftir þann
tima þarf ekki að óttast að þeir vinni
sér sveit, og þvi þarf ekki ýta þeim burtu
fyrir þá sök; þetta er það eina í nefndarálitinu, sem fyrirbyggir hrakninga
gamalmenna. En svo getur mjög vel
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komið fyrir samt, að menn verði að
sæta flutningum eftir 60 ára aldur. Ef
maður á 61. ári þarf á styrk aðhalda,
þá á eftir nefndarálitinu að flytja hann
á vinnuhreppinn, þó hann sé honum
afar-ógeðfeldur til dvalar, og hann verður að fara þangað, hvað nauðugur sem
hann kann að vera. En setjum nú svo,
að maður eftir minum tillögum þyrfti
styrks eftir sextugt, þá á þáverandi
dvalarhreppur haus að halda hann í 2
ár, og þyrfti hann ekki fult ómagameðlag á ári, þá lengur; þvf minni styrk
sem hann fær, því lengur getur hann
dvalið, þó það varu 5—6 ár, ef styrkurinn alls fer ekki fram úr 150 kr.
Gæti oft farið svo, að maðurinn þyrfti
ekki meira styrks.
Eftir minum till.
hljóta því hrakningar að koma miklu
siður fyrir. En eg vil við þetta tækifæri kasta fram þeirri' hugsun, að til
er sanngjarnt ráð, til þess að fyrirbyggja alveg hrakninga gamalmenna
frá brepp til hrepps, og það er að láta
þá hafa framfæri af amtssjóði; ef nefndin vildi fallast á það, skyldi eg fljótt
vera með, því að það getur oft orðið
tilfinnanlegt fyrir gamlan mann, að
þurfa á sveitarstyrk að halda. Eg tek
t. d. gamlan og vel metinn bónda, sem
verður fyrir einhver atvik hreppsþurfi
á endanum; væri hann nú styrktur svo,
að hann fyndi sem minst til, að það væri
sveitarstyrkur, heldur lægi styrkurinn
á miklum hluta lands, þá gæti hann
eins vel álitið það sem viðurkenningu
fyrir langt og dyggilegt starf í þjóðfélaginu eins og sveitarstyrk, og það væri
æði-mikið mannúðlegra. Framsögum.
sagði, að fæðingarhreppurinn væri úr
gildi numinn, en eg veit ekki betur en
að fæðingarhreppur sé enn í fullu gildi
og komi oft til greina. Auðvitað kemur hann oftar til greina eftir minum
till., og er þó ekki víst, ef þau 2 ár
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eru notuð vel, sera dvalarhreppurinn á
að annast þurfamanninn; ef bóndinn
sæi sér hag i að vera ekki fluttur
burtu, mundi hann reyna að fyrirbyggja
það með þvi að útvega sér styrk, sumpart hjá vinum sinum og vandamönnum, sumpart hjá fæðingarhreppnnm, og
þessir aðstandendur raunu reyna að
hjálpa, ef roaðurinn er betur kominn í
dvalarhreppnum. Með þessu þykist eg
einnig hafa svarað h. 2. þm. Arn. (Þorl.
G.). Eg viðurkenni mótbárurnar móti
fæðingarhreppnum, þær hafa sitt gildi,
og vildi nauðugur taka fæöingarhreppinn, ef annað væri hægt; eg sé vel gallana á því. En hinar aðrar breyttill.
hafa lika sína galla, einnig till. nefndarinnar; maður, sem hefir t. d. unnið 10
ár i einum hrepp, hefir kannske unnið
minna I honum en i öðrura hrepp, sem
hann hefir að ’eins verið 9 ár i, eða
jafnvel skemur. Eg tek t. d. mann,
sem fer að vinna fyrir sér frá 16 ára
aldri; hann hefir auðvitað ekki nærri
eins mikinn vinnuþrótt og 20—30 ára
maður. Hann vinnur nú í sama hrepp
10 ár, og á þar svo hrepp. En svo
flytur hann í annan hrepp, og vinnur
þar meira á hverju ári, er þar til meira
gagns, af þvi hann er betur þroskaður,
og hafi hann unnið þar 6—8ár, áhann
meira tilkall i rauninni til framfærslu
þar en i fyrri hreppnum, ef miða ætti
framfærsluna við vinnuna, gagnið sem
hann gjörir, hlutfallslega. Eg veit vel,
að það er ilt að ákveða takmörkin i
þessu efni, eins og viða annarsstaðar,
en einhversstaðar hljóta þau að vera;
það er bara að leita þau takmörkin
uppi, er hafa sem minsta galla. Hefðu
tillögur nefndarinnar verið óaðfinnanlegar, þá hefðu minar till. auðvitað
ekki átt rétt á sér; en eins og málið nú
er vaxið, finnast mér minar hafa fleiri
ko8ti til að bera en tillögur nefndarinnar.
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Það er nú vert að athuga, hverjir
verða helzt þurfamenn. Það eru fyrst
og fremst einstakir menn, sem þrýtur
krafta til vinnu, sökum heilsubrests eða
elli. Sumir af þeim eru menn, sem
flytja8t mjög úr einum stað i annan,
úr einum hrepp i annan og jafnvel
landsfjórðunga milli, og raeðal þeirra
jafnvel menn, sem sumir raundu vilja
kalla úrkastið úr mannfélaginu. Þeim
stendur vanalega á sama um það, hvar
þeir lenda og hvar þeir eru frarafærðir; og flutningur á fæðingarhrepp sinn
er þeim máske ekkert tilfinnanlegur;
með aðra er það auðvitað ekki ætið
svo.
Eg hefi áður talað um það atriði, þegar
menn verða þurfam. sökum ellilasleika;
en vil nú dálitið minnast á þá menn, sem
verða styrksþurfi fyrir heilsubrest, áður en ellin kemur yfir. Þá er þvi oftast svo varið, að ef þeir annars fá
heilsuna aftur, þá nægja tii þess 2 ár,
og kemur þá eigi til flutninga, en þeim
gefst færi á að greiða skuld sina, og
halda áfram að vera þar sem þeir
kjósa.
í annan stað verða þurfamenn þeir
f jölskyldumenn, sera þrýtur atvinnu, til
þess að bjarga nægilega sér og sinum.
Fyrir þá eru einnig 2 ára tfmi oft nægilegur til þess þeir geti borgað skuld
sina, og þurfi ekki að hrekjast burt úr
þeim hieppi, eins og eg hefi bent á.
í þriðja lagi verða þurfamenn börn,
sem verða raunaðarlaus. Vitanlega eiga
þau aþ vera á fæðingarhrepp sínum til
16 ára aldurs, ef foreldrarnir eiga þar
hrepp; annars verður að flytja þau i
annan hrepp, og það getur verið óþægilegt og óheppilegt. Og vil eg því
varpa því fram, hvað þau snertir, að
til álita gæti komið, hvort eigi væri
rétt, að framfæra munaðarlaus börn
yngri en 10 eða 8 ára, á kostnað sýslusjóðs eða amtssjóðs. I sjávarsveitum
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getur það komið fyrir, að munaðarlaus
börn verði þung á einstökum hreppum,
t. d. þegar það kemur fyrir, að raargar skipshafnir farast í senn, og getur
þá orðið þungt fyrir einstaka hreppa,
að taka á móti þeim börnum, sem þannig verða munaðarlaus og styrksþurfar.
Og i sambandi við þetta vil eg taka
það fram, að eg þekki til um einn
brepp, sem fyrir þess konar slys varð
að taka til framfærslu 24 munaðarlaus
börn á sama ári.
Eg vil aftur taka það fram, að eg
heti komið fram með breyt.till. mínar,
ekki til þess að spilla fyrir málinu,
heldur til þess að gefa mönnum kost á
að íhuga málið frá nýrri hlið. Og það
tel eg til góðs, en ekki málinu til ógagns. Það gengur aldrei fram á þinginu hvort sem er, og má þá athuga
breyt.till. mínar betur síðar.
Eg vil
eigi halda þeim fram með neinu
kappi.
ATKVOR.: 1. brt. á þingskj. 493 við
1. gr. feld með 11:5 atkv.
Hinar brt. á þingskj. 493 þá teknar
aftur.
1. breyt.till. á þingskj. 410 feld með
12 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og
sögðu
nei:
Kl. Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Guðl. Guðmundss..
Eiríkur Gíslason, Halldór Daníelsson,
Guðj. Guðlaugsson, Jens Pálsson,
J. Jónss.þm. A.-Sk., Jón Jensson,
01. Briem,
J. Jónss. þm. Eyf.,
Sighv. Árna8on,
Jón Þórarinsson,
Þórður Guðmundss., Sig. Gunnarss.,
Þórður Thoroddsen. Skúli Thoroddsen,
Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmundss.,
Þorl. Guðmundss.
Breyt.till. á þingskj. 463 feld með 12
gegn 2 atkv.
1. gr. frv. feld með 12 ;4 atkv.
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Brt. nefndarinnar teknar aftur og siðari brt. á þskj. 463 sjálffallin.
2. gr. frumv. samþ. með 11:9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
nei:
jd’.
Klemens Jónsson, Einar Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Björn Sigfússon,
Halldór Daníelss., Eiríkur Gislason,
Jens Pálsson,
Guðjón Guðlaugss.,
J. Jónss., þm. A.-Sk., Jón Jensson,
Jón Þórarinsson, Sighv. Arnason,
Ólafur Briem,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen, Þórður Thoroddsen,
Tr. Gunnarsson,
Þorl. Guðmundsson.
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Guðmundss.
J. Jónss., þm. Eyf., greiddi ekki atkv.,
og var þvi talinn með meiri hlutanum.
3. gr. frv. feld með 11:7 atkv.
4. og 5. gr. þar með fallnar.
6. gr. feld með 11 : 1(5 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
nei:
jd’.
Einar Jónsson,
Eirikur Gislason,
KI. Jónsson,
Guðj. Guðlaugsson,
Björn Sigfússon,
Jón Jensson,
Guðl. Guðmundsson, J. Jónss. þm. A.-Sk.,
Halldór Danielsson, J. Jónss. þm. Eyf.,
Jens Pálsson,
Sighv. Árnason,
Jón Þórarinsson, Sig. Gunnarsson,
01. Briem,
Valtýr Guðmundss.,
Skúli Thoroddsen, Þórður Guðmundss,
Tr. Gunnarsson.
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmundsson.
7. gr. feld með 12:9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Kl. Jónsson,
Guðl. Guðmundss., Björn Sigfússon,
Halldór Danielss., Eiríkur Gíslason,
Jens Pálsson,
Guðj. Guðlaugsson,
J. Jónss. þm. A.-Sk., Jón Jensson,
Jón Þórarinsson,
Sighv. Árnason,
Ölafur Briem,
Skúli Thoroddsen,
Sig. Gunnarsson,
Valtýr Guðmundss.,
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já:
Tr. Gunnarsson.

nei:
Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen,
Þorl. Guðmund8s.
Jón Jónsson, þm. Eyf., greiddi eigi
atkv. og var þvi talinn i meiri hluta.
8. gr. til 12. gr. feldar með 11:5
atkv.
13. gr. feld með 10 : 5 atkv.
14. gr. feld með 10 : 5 atkv.
15. gr. og 16. gr. feldar með 16 samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Frumv. var felt frá 3. umr. með 14
gegn 3 atkv.

Breyting á fátækrareglugjörðinni.
II.
FRUMVARP til laga um breyting á 3.
gr. í reglugjörð fyrir fátækramálefna lögun og stjórn fyrst um sinn á
íslandi 8. jan. 1834 (C. 124); 1. umr.,
20. júlí.
Flutningsmaður (Þórður Thoroddsen):
Eg leyfi mér að eins að óska þess, að
máli þessu verði visað til fátækramálanefndarinnar.
ATKVGR: Málinu visað tilfátækramálanefndarinnar með 18 shlj. atkv.
1. umr. frestað.
Fraroh. 1. umr. (C. 124, 316), 12.
ágúst.
Frameögumaður (Sighvatur Árnason):
Ástæður þær, sem nefndin, er þetta
mál hefir haft til meðferðar, færir fyrir
þvi, að ráða h. deild tii að fella þetta
ftumv., eru svo ljósar í nefndarálitinu,
að ekki er ástæða til að vera langorður um þær. Margir kunna að álita ástæðu til, að breyta þessari grein, en
eg álft það ekki beinlinis nauðsynlegt.

II.
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Það eru mörg önnur atriði i fátækrareglugjörðinni, sem betur færi að breyta,
en sem ekki eru beinliuis knýjandí ástæður fyrir að breyta. Það eru ýms
smáatriði önnur, sem þurfa umbóta við
eftir minni meiniugu i reglugjörðinni,
svo það verður að litlum notum, að
draga eitt af þeim út úr hópnum. Jafnvel hætt við að verði bara kák, efþsu
eru ekki tekin i einni heild. Eins og
menn vita, liggja fyrir nefndinni 2 ftv.
Annað frá Ed. um þetta stóra atriði,
sveitfestina, og annað frumv., sem eg
flutti i þessari h. deild, nefnilega um
framfærslurétt þurfamanna.
Þetta er
það eina aðalatriði, sem umkvartanir
koma yfir úr hverju horni. Svoerfrv.
um þurfamannaflutning. Vitanlega er
þurfamannaflutningur óþarflega dýr, eins
og honum er fýrir komið, en sá kostnaður kemur félagslega nlður, og hver
ber þar annars byrði i þeim sökum,
eftir þeirri venju, sem viðgengst. En
væri máske réttara að breyta þessu i
annað horf. Þetta er eitt af þvi smáa,
sem þarf að laga í reglugjörðinni frá
8. jan 1834
Þetta frv. um sveitfesti
eða framfærslurétt þurfamanna er aðalatriðið i þessu máli, og það þarf nauðsynlega umbóta við, sem er 6. gr. reglugjörðarinnar, en hitt alt er mjög sraátt
og óverulegt, og úr þvi það ekki er
tekið fyrir í einni heild, vil pg láta
geyma það til seinni tima, því þótt atriðin séu nokkuð mörg, álit eg það ekki
ofvaxið einu þingi, að draga þau saraan i eina heild, til ihugunar og umbóta.
Ef fátækralögin eru ekki tekin fyrir í
einni heild, vil eg ekki láta hreyfa við
þeim nema i þessu aðalatriði um framfærslurétt þurfamanna. At þessari ástæðu ræður nefndin til að fella þetta
frumv., sem hér er ura að ræða, með
þvi það er efasamt, hvort breytingin
væri til bóta. Eg skal svo ekki fara
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lengra út i þetta mál, meðan ekki koma
mótmæli.
ATKVGR.: Málið var íelt frá 2. umr.
raeð 14 : 6 atkv.

1562

upp i hitt frumv.; eg vil heldur taka
frv. aftur sem formaður nefndarinnar.
Frumv. tekið aftur.

Afnám lausafjártíundar, m. in.
Framfærsluréttur þurfamanna.
FRUMARP til laga um framíærslurétt
þurfamanna (C. 40); 1. umr., 10.
júlf.
Flutningsmaður (Sighvatur Arnason)’.
Mér finst ekki ástæða til að hefja umræður um þetta frumv. nú á þessu
stigi málsins, en vil gjöra þá uppástungu, að raálinu sé visað til nefndar
þeirrar, sem þegar hefir verid skipuð,
til að ihuga fátækramál landsius.
ATKV.GR.: Samþ. að vísa málinu
til nefndarinnar í fátækramálunum með
14 atkv.
Fyrstu umr. frestað.
F r a m h a 1 d 1. u m r., 16. ágúst (C.
409).
Zramsögumaður (Sighvatur Árnason):
Eins og hinni h. deild er kunnugt, var
borin upp sú till. i þessari h. deild, að
skipa 5 manna nefnd til að íhuga fátækralöggjöf landsins; nefndin var skipuð, og þar næst vísað til nefndarinnar
frumv. um framfærslurétt þurfamanna,
og aftur sfðar kora frumv. um sama
efni frá Ed., og var þvi einnig visað
til nefndarinnar. Nú hefir nefndin komist að þeírri niðurstöðu, að sameina
bæði fi umv. i eitt, þannig, að hún leggur frv. Ed. til grundvallar, en tekur
höfuðatriði Nd.-frumv. upp í það. Þar
sem nú svo stendur á, hefir nefndin
komið raeð þá tillögu, að fella frv. Nd.,
en sjálfur leyfi eg mér sem upphaflegur fiutningsmaður frumv., að stinga
upp á annari aðferð; mér þykir nefnilega dálltið óviðkunnanlegt, að frv. sé
felt, þegar þó aðalefni þess er tekið

FRUMVARP til laga um afnám framtals á lausafé til tíundar, og um
breyting á gjöldum þeim, sem bund" in eru við lausafjártiund (C. 19); 1.
umr., 5. júlí.
Flutningsmaður (Guðlaugur Guðmundsson): Eg sé ekki, að það hafi verulega þýðingu, að fara að ræða þetta
raál mikið eða itarlega við 1. umr.
þess, enda er örðugt og jafnvel ekki
hægt að ræða það, nema með því, að
ganga inn á einstök atriði þess. Vona
eg að það fái að ganga til 2. umr., og
að nefnd verði sett í það, og þá er
tími til að ræða það nákvæmar. Tilefnið til frumv. þessa er, að eg hreyfði
máii þessu opinberlega í vetur, og eftir það fekk eg áskoranir úr ýmsum
áttum um, að flytja það í frv.-formi á
þingi. Gjöri eg ráð fyrir, að margir
muui vera hlyntir stefnu frumv., en
hitt getur et til vill valdið ágreiningi,
hversu það hefir hepnast í einstökum
atriðum, að setja nýtt i stað þess, sem
ætlast er til að nema burt. Aðalstefna
frv. er, að gjöra gjöld þau, sem hér er
um að ræða, einfaldari og þægilegrien
áður, og alt fyrirkomulag við þau auðveldara. Eg ímynda mér, að allír játi,
að gjöld þau, sem bygð eru á lausafjártfundinni, séu bygð á ranglátum
grundvelli, og ágreiningurinn geti þvf
að eins orðið um það, hvaða grundvelli
verður bygt á í hennar stað. Sé eg
ekki ástæðu til að ræða málið frekara
að sinni, en óska að eins, að frv. fái
að ganga til 2. umr.
Sighvatur Árnason: Eg skal játa það
með h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.), að þetta
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mál er mjög mikið vandamál; líka skal
eg játa það, að stefna frv. er í sjálfu
sér góð, en eg tek það aftur upp, að
málið virðist vera bæði vandasamt og
margbrotið, en það er þannig vaxið,
að mér virðist örðugt að fara nokkuð
verulega út f það, nema með því að
minnast á sérstakar greinar, en slíkt
er ekki leyfilegt við þessa urnræðu.
Vil eg þvi stinga upp á því, að þegar
sé skipuð 5 manna nefnd í það.
ATKVGR.: Nefndarkosning sþ. með
13 atkv.
Kosningu hlutu:
Guðlaugur Guðmundsson með 15 atkv.
Ólafur Briem
1
— 9 —
Sighvatur Árnason
— 8 —
Fleiri fengu ekki næg atkv. og varð
því kosning að fara fram að nýju;
hlutu þá kosningu
Klemenz Jónsson
með 12 atkv. og
Guðjón Guðlaugsson —
9 —
1. umr. frestað.

Gróðrartilraunastöð.
FRUMVARP til laga um stofnun gróðrartilraunastöðvar á íslandi (C. 77);
1. umr.
Flutningsmaður (Pétur Jónssori}: Eg
geri ráð fyrir, að framsaga min í þessu
roáli muni þykja sumum þm. óviðkunnanleg, en eg skal reyna að skýra hana
fyrir mönnum, með því að segja frá
sögu málsins og tilefni því, er eg hafði
til að taka málið að mér.
Orsökin er sú, að maður nokkur,
sem hefir mikinn áhuga á þessu máli,
sneri sér til manna í búnaðarmála
nefndinni, til þess að reyua að koma
þessu frumv., er hér liggur fyrir deildinni, inn á þing. Nefndin vildi ekki
aðhyllast frumv., og þar sem hlutaðeigandi maður var farinn úr bænum,
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svo hann gat ekki haft nein afskifti af
málinu, þá tók eg að mér ásamt öðrum h. þm., að koma málinu inn á
þing, jafnvel þótt eg sé ekki sjálfur
fyllilega samþykkur frumv., því eg
vildi gefa öðrum kost á að kynna sér
það, ef einhver væri, sem vildi halda
því f því formi eða líku, sem það nú
hefir.
Mönnum þykir þetta ef til vill kynlegt, að vera að flytja frv., sem maður er ekki algjörlega með, en eg vona
menn sjái, að það geti þó verið ástæða
til þess. Hvað raálið sjálft snertir, þá
skal eg leyfa mér að benda á, að mér
finst að hér sé um 3 vegi að velja. —
Fyrsti vegurinn er að aðhyllast frumv.
eins og það liggur fyrir, eða með litlum breytingum. Annar vegurinn er að
taka málið upp f öðrum og minni stýl,
og loks er þriðji vegurinn að fella frv.
Eg hallast nú fyrir mitt leyti helzt að
þeim veginum, sem liggur mitt á milli;
eg vil gjarnan styðja að því, að eitthvað sé gert f þá átt, sem frumv. fer
í, en eg vil helzt ekki, að við gerum
það með því að gefa út sérstök lög,
og ef deildin væri á sama máli sem eg,
þá mundi hún að likindum visa málinu
til landbúnaðarnefndarinnar; eg vil þó
ekki gera það strax að tillögu minni,
ef einhver kynni að vilja taka frumv.
að sér, því þá lægi næst að kjósa sérstaka nefnd i málið.
Skúli Thoroddsen: Eg stend upp að
eins til þess, að leyfa mér að stinga
upp á, að málinu verði vfsað til landbúnaðarnefndarinnar.
ATKV.GR.:
Till. samþ. með 12
atkv.
1. umr. þannig frestað.
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Alþýðustyrktarsjóðir.
FRUMVARP til laga um breyting á 7.
gr. í lögum um styrktarsjóði handa
alþýðufólki 11. júlí 1890 (C. 129); 1.
umr., 20. júlí.
Flutningsmaður (Þórður Guðmundsson): Það er ekki umfangsmikið frv.,
sem hér liggur fyrir, en þó vona eg að
ekki taki langan tfma til meðferðar
þess hér i h. þingd., en eg held að það
hafi ekki litla þýðingu i efnalégu tilliti,
hvernig það er meðhöndlað, þar sem
það fer fram á breyting á 7. gr. í lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki
írá 11. júlí 1890. Eftir þvi, sem mér
er kunnugt, eru styrkjarsjóðir þeir,
sem lagðir eru i Söfnunarsjóðinn, alls
191, og upphæð sú, sem þar er á vöxtum, nú 61,094 kr. 53 a., svo hver
hreppur á að meðaltali í sjóði 324 kr.
30 a. Eftir undanfarandi reynslu má
búast við þvi, að við árslok 1901, þegar útgjöld eiga að byrja úr sjóðunum,
sé fjárupphæðin i þeim orðin um 94
þús. kr., eða að raeðaltali 490 kr. á
hvern hrepp, eða með öðrum orðum
nál. 500 kr. Við árslok 1898 voru að
eins 9 hreppar á landinu, þarsemsjóðirnir voru orðnir yfir 700 kr.
Var
Reykjavik þar auðvitað fremst á blaði
með 2914 kr. Þá Vopnafjarðarhreppur
með 884 kr. Reyðafjarðarhreppur með
861 kr.
Aftur eru 10 hreppar, þar sem fjáreignin er ekki orðin 100 kr. Það sýnist að víbu, að þessir 9 hreppar, sem
mest eiga i sjóðunum, hefðu tekjuauka af
því, að mega fara að taka út aftur úr
sjóðunum árið 1901, eins og lögheimilað er; en þegar litið er yfir land alt,
er það auðsætt, eftir skýrslunum um
tölu hreppanna og innieign þeirra i
Söfnunarsjóðnum, að ekki kæmi nema
tæpar 30 kr. á hvern hrepp að meðal-
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tali, þó notað væri hálft innlag á árinu
og hálfir vextir af höfuðstól.
Eg hefi komið með þetta frv. til þess
að vita, hvort h. deild vilji semja lög
um það, að styrktarsjóðir alþýðufólks
yrðu ekki notaðir fyr en eftir önnur
10 ár, eða ekki fyr eh 20 árura eftir
það, að styrktarsjóðirnir byrjuðu. Vér
höfum lengur beðið eftir þessu fé, þó
vér gerum það enn nokkur ár. Væri
farið að brúka það 1901, þá mundi
það nema svo litilli upphæð víðast
hvar, að sliks gætti ekki, og menn
fengju með því minni trú á slikum
sjóðsstofnunum.
Enn er einn kostur, sem það hefir í
för með sér, að byrja ekki nú þegar
að eyða fé styrktarsjóðanna. Hann er
sá, að þegar farið verður að nota féð
árið 1911, þá verða vextirnir orðnir
svo miklir, að ekki þarf að senda
neitt fé úr hreppunum til Söfnunarsjóðsins, þvi hálfir vextir nema eins
miklu og hálf innlögin eða jafnvel
meiru, svo það þarf jafnvel að senda
afganginn úr Söfnunarsjóðnum út til
hreppanna.
Þorlákur Guðmundsson: Eg ætti sízt
að verða til þess, að mæla móti þessu
frumv., því eg álít æskilegt að draga
þ ið, að nota styrktarsjóðina, þar til
vextirnir nema svo mikilli upphæð, að
þeir geti orðið að töluverðum notum,
og helzt þangað til ekki þarf að senda
árstekjurnar úr hreppunum til Söfnunarsjóðsins, sem ætti að verða nálægt
1917. En eg vildi skjóta þvi til h.
flutnra., hvort hér ekki kemur einnig
breyting á 5. gr. laga 26. febr. 1897
um breyting á lögum 11. júlí 1890 um
styrktarsjóði handa alþýðufólki, og
hvort ekki þarf að taka það fram í
frumv. þessu.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 15 samhlj. atkv.
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Ö n n u r umr., 25. júlí (C. 129).
Flulningsmaður (Þórður Quðmundsson):
Eg hefi litlu að bæta við það,
sem eg tók fram við 1. umr. málsins1
Eg sýndi þá ljóslega, hve litill tekju’
auki fyrir sveitarsjóðina styrktarsjóðs
gjaldið yrði, ef ætti að fara að skerða
það þegar eftir 10 ár. Eiginlega sé eg
ekki, að frumv. þetta muni að neinu
geta komið i bága við lög 8. desbr.
1897; þó mun eg athuga það betur, og
koma með breyt.till. til 3. urar., ef mér
Skal eg svo
finst nokkur ástæða til.
ekki fjölyrða meir um málið, en vona
að það fái að ganga eins greiðlega til 3.
umr., eins og það gekk til 2. umr.
ATKV.GR.: Frumv.greinin sþ. með
15 sarahlj. atkv.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkv.gr.
Frumv. vfsað til 3. umr. raeð 15 samhlj. atkv.
Þriðja u m r., 27. júni, (C. 129).
ATKV.GR: Frumv. var samþ. með
16 sarahlj. atkv. og afgreitt til Ed.

Sóttvarnarhús.
FRUMVARP til laga um bygging sóttvarnarhúsa í Reykjavík, á ísafirði,
Akureyri og Seyðisfirði (C. 208); 1.
umr., 28. júlí.
Flutningsmaður (Þórður Thoroddsen):
Eins og menn vita, var á siðasta þingi
samþykt áskorun til stjórnarinnar um
að útvega áætlun um kostnað, sem
leiða mundi af byggingu sóttvarnarhúsa, og veitt fé í fjárlögunum til
þessa. Stjórnin hefir orðið vel við
þeirri áskorun og útvegað hjá arkitekt i Kaupmannahöfn, þeim sama, sem
gerði uppdráttinn af holdsveikraspítal
anum, Thuren, áætlun um byggingu
sóttvarnarhúsa. Hann hefir sent stjórn-
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inni áætlun og yfirlit og stjórnin aftur
sent það hingað til þingsins. Eins og
menn geta séð af þeirri áætlun, þá hefir hann gert yfirlit yfir sóttvarnarhús
handa 10 sjúklingum og áætlar að það
muni kosta um 20,000 kr. með öllum
áhöldum, sé það trébygging með múruðum grunni og kjallara. Jafnframt
hefir hann og sent stjórninni tilboð frá
félagi, sem verzlar raeð svokölluð
döckersk tjöld, sem oft eru brúkuð
erlendis, þegar fljótt þarf að gripa til
sóttvarnarhúsa, og segist félagið geta
skaffað slikt hús fyrir 10915 kr., það
er að segja pakkað niður i kassa og
komið um borð i skip i Kaupmannahöfn, en svo legðist auðvitað á það
fiutningskostnaður hingað upp. Það er
ekki ætlast til að neinn grunnmúr
sé búinn til undir slik hús, heldur sé
jarðvegurinn að eins jafnaður og lagður á hann pappi, til þess meðal annannars að varna súg að neðan, og
segja þeir, að það megi koma upp húsinu á 2—3 dögum svo, að þáraegifara
að brúka það.
Þetta eru svörin, sem þingið hefir
fengið upp á áskorun sina til stjórnarinnar um þetta efni.
Jafnframt hefir hæstv. landsh. lagt
fram erindi frá amtmanninum í Norður- og Austuramtinu, þar sem hann
skorar á iandshöfðingja að sjá um, að
komið verði upp sóttvarnarhúsi á Akureyri, og þessi áskoruu er svo undirkomin, að héraðslæknirinn á Akureyri,
Guðm. Hannesson, hefir skrifað amtmanninum og skorað á hann að gera
gangskör að því, að sóttvarnarhús yrði
reist þar. Guðm. læknir Hannesson
getur þess, að það hafi oftar en einu sinni
komið fyrir, að skip með sýktum mönnum
hafi leitað hafnar á Akureyri, bæði af því
sérstaklega, að það er einn sá staður,
sem skipum er boðið að koma til, hafi
98*
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þau sótt innanborðs, og af þvi, að þau
hafa ekki getað leitað annað, en þá
hafi ekkert hús verið til og ekkert hús
verið hægt að fá, og í sjúkrahúsið hafi
ekki verið hægt að flytj'a þá, bæði af
því að það hafi verið fult, ogeinshinu,
að hætt væri við, að hinir aðrir sjúklingar sýktust lika, enda engin trygging fyrir að sýkin ekki breiddist út
þaðan, þar sem engin sótthreinsunarverkfæri væru til. Jafnframt hefir
læknirinn sent teikningu af trébyggingu til sóttvarna handa 10 sjúklingum,
sem hann áætlar að kosta muni um
6,500 kr. Út af þessu hefir svo amtraaðurinn skrifað bæjarstjórninni á Akureyri og skorað á hana að segja álit
sitt um, hvort hún sæi ráð til að útvega eða hafa til taks hús, ef næmir
sjúkdómar bærust þangað, og því hefir bæjarstjórnin svarað neitandi. Bæjarfógetinn á Akureyri tekur það sérstaklega fram í svari sínu, að vorið
1895 hafi komið þar skip, þar sem 1
háseti hafi dáið úr diphteritis og annar verið þunglega haldinn af sömu
veiki; þá hafi staðið svo á, að fengist
hafi auður húskofi með vægum kjörum, og þar varð þessum eina manni
komið fyrir, en það hefði verið ómögulegt að hýsa þar fleiri, þó legið hefði
á. Enn fremur tekur bæjarfógetinn
það fram i áminstu bréfi, að sumarið
áður hafi barnaveiki gengið i héraðinu.
Þá hafi þurft að einangra tvö börn,
og hafi þá tekist með eftirgangsmunum,
að fá eitt miDsta húsið leigt fyrir afarverð, 80 kr. um 2 mánuði. Þetta
tek eg fram til að sýna, hversu nauðsynlegt það er, að fá sóttvarnarhús
bygð á þeim stöðum, sem nefndir eru
i frumv., og efast eg ekki uni, að h.
deild verði mér samdóma um það. Það
er skylda þingsins, að gera eitthvað í
þá átt á þessum stöðum, þar sem sóttvarnarlögin gera skipum það að skyldu,
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að koma á þessar hafnir, ef þau hafi
veikindi innanborðs, og þar að auki
er i sóttvarnarlögunum frá 1895, sem
staðfest eru 31. jan. 1896, gert ráð
fyrir, að læknar flytji menn með næmum sjúkdómum á sóttvarnarhús, en sá
lagastafur er dauður bókstafur, meðan
engin sóttvarnarhús eru til, og engin
sótthreinsunarverkfæri. Eg vil að lokum benda á það, að eg hefi ekki viljað taka upp i frumv. fleiri staði en
þessa fjóra í bráðina, af því að eg álit heppilegra, að koma sóttvarnarhúsum upp sraátt og smátt, betra fyrir
landssjóðinn, að taka fvrir þessa fáu
staði í einu, heldur en alla þá, sem
lögin gera ráð fyrir.
Af þessum 3 áætlunum, sem fyrir
liggja, skal eg ekki segja, hver bezt er,
að svo komnu. Eg hygg að það sé óþarflega mikið, að verja 20 þús. kr.
til sóttvarnarhúss fyrir 10 sjúklinga,
eins og Thuren gerir ráð fyrir. Aftur
á raóti getur mér ekki dulist, að sóttvarnarhús fyrir 10 sjúklinga hljóti að
kosta meir en tæp 7000 kr. með öllum
áhöldum, eins og Guðm. Hannesson
gerir ráð fyrir. Eg hefi þvi farið meðalveginn og legg til, að 10 þús. kr. séu
áætlaðar til hvers húss, og geta menn
þá, hvort sem menn vilja heldur, valið
um döckersk tjöld eða tréhús. Egskal
ekki fara fleiri orðum um málið að sinni;
eg álít nauðsynlegt, að nefnd sé skipuð í það, en eg vil þó ekki stinga upp á
henni strax, til þess að taka ekki orðið af
h. þdm., sem kynnu að vilja tala um það.
Váltýr Guðmundsson: Mér þykir heilbrigðismálin ætla nú að fara að kosta
nokkuð mikið. Nýlega hafa verið sþ.
af þinginu ný læknalög, er fjölga að
miklum mun læknunum; á þinginu er komið fram frv. um að byggja landspitala,
verja til þess yfir 100 þús. kr. og loks
kemur nú þetta frumv. fram; og eftir
ræða háttv. flutningsm. (Þ. Th.) er
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þetta að eins byrjun á bygging sóttvarnarhúsa, 'petta sem frumv. fer
fram á; það er vist hugsunin að setja
heila röð at sóttvarnarhúsum umhverfis alt land. Eg hygg að nauösynlegt
væri, áður en iagt er út í þessa byrjun á bygging sóttvarnarhúsa, að hafa
einhverja hugmynd um, hvar það ætti
að enda, og mun því vera æskilegt, að
sett sé nefnd til að íhuga frumv., eins
og háttvirtur flutningsm. (Þ. Th.) tók
ftam.
Eg vil leyfa mér að stinga upp á 3
manna nefnd.
ATKVGR.: Nefndarkosning samþ. og
þessir kosnir:
Valtýr Guðmundsson
með 18 atkv.
Þórður Thóroddsen . með 17 atkv,
Jón Jensson
. . . með 13 atkv
1. umr. frestað.
Nefndaráiit: C. 467.

Kennaraskóli í Flensborg.
FRUMVARP til laga um stofnun kenn
araskóla í Flensborg við Hafnarfjörð
(C. 169); 1. umr., 25. júlí.
Jlutningsmaður (Jens Pdlssori): Þetta
frumv. er háttv. þingd. talsvert kunnugt. Það var borið hér fram 1897 og
urðu þá allitarlegar umræður um það.
Það álit hefir verið látið í ljósi af fjölda
manna, að nauðsynlegt sé að fá sem
öflugastan og beztan kennaraskóla, og f
mlnu kjördæmi voru men.i eindregið á
því, að rétt væri að stofna reglulegan
kennaraskóla. Við álitum réttast að
látá frurav. koma fram orðrétt, eins og
það gekk í gegn hér i deildinni síðast,
þótt það að vfsu félli í Ed., með
því að 1 þm. var fjarverandi, er atkvæðagreiðsla fór fram. Okkur hefði
að vísu máske fundist ástæða til að
gjöra ofurlitar breytingar, t. d. að bæta
við undirstöðuatriði beilsufræðinnar, og
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eins kannske lfka, að viðkunnanlegra
hefði verið að setja: »fyrst um sinn i
Flensborg*. En nú sem stendur getur
naumast verið um annað að tala en að
setja hann í Fiensborg, þvf það verður
langódýrast, þvf þar heflr bann verið áður,
og áhöld og útbúnaður til. Eg skal að
þessu sinni ekki tala langt mál; mér
gefst máske kostur á að taia við siðari umr., en eg álit sem sagt rétt að
trygeja sér þá kennara, sem nú eru
þar, og álituir eru sérlega vel hæflr.
Eg fel svo máiið nú sem áður góðvilja h. þingd.
ATKVGR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 13 : 8 atkvæðum að viðhöfðu
nafnakaili, og sögðu
Jd:
net:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Klemens Jónsson, Guðj. Guðlaugsson,
Eiríkur Gíslason, Halldór Danielsson,
Guðl. Guðmundss., J. J., þm. A.-Sk.,
Jens Pálsson,
J. J., þm. Eyf.,
Jón Jensson,
Sighv. Arnason,
Jón Þórarinsson, Þorl. Guðmundsson,
Ólafur Briem,
Þórður Guðmundss.
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
Ö n n u r u m r. (C. 169); 27. júlf.
Þlutningsmaður (Jens Pdlssori): Eins
og minst var á við 1. umr., þá er búið að ræða þetta mál allrækiiega f deildingi áður. Við flutningsmenn höfum
komið fram með það óbreytt frá síðasta þingi, af þvi við sáum ekki neina
ástæðu til að breyta afstöðuatriðum
málsins. Málið er svo kunnugt deildinni, að eg finn enga ástæðu til aðfjölyrða um það.
Eg skal að eins geta þess, að okkur
flutningsm. heflr hugkvæmst að koraa
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með dálitla breytingartill. við næstu
umræðu, þó það þyki kannske nokkuð
seint. Breytingin er i því innifalin að
orðin i 3. gr. »ókeypis bústaður etc«,
falli burt, og er sprottin af þvf, að
Flensborg er sjálfstæð stofnun út af
fyrir sig, svo okkur þótti ekki þessi ákvæði greinarinnar eiga vel við. Eg
vona, að ef háttv. þingm. hafa eitthvað
að athuga við einstakar gr. frumv., þá
komi þeir fram með það nú við þessa
umræðu, svo við getum íhugað mótbárurnar rækilega, því ef einhver hefði
einhver smærri atriði fram að færa, t.
d. viðvíkjandi kostnaðinum, þá erum
við flutningsmenn túsir á að taka þau
til greina og ekki gera það að kappsmáli, því það er vegna málefnisins
sjálfs, að við höfum komið fram með
frumv. Við viljum gjarna taka til
greina t. d. skynsamlega lækkun á launum, og viljum sýna með þvi, að okkur
liggur málefnið sjálft meira á hjarta
en það, að hlynna að prívat efnahag
einstakra raanna, enda hafa þeir menn,
sem hér er um að ræða, þann kost,
að þeir eru nægjusamir.
Að svo
stöddu skal eg ekki fara frekari orð
ura um málið.
Jón Jónsson (þm. A.-Sk.): Þetta frv
sem hér liggur fyrir, gekk i hitteð fyrra
með litlum umræðum i gegu hér i
háttv. deild, en féll i háttv. Ed; en eg
held, að margur, sem greiddi hér atkvæði raeð því þá, hafl gert það með
hálfuro huga. Hið fyrsta, sem ber að
athuga i þessu máli, er það, hver nauðsyn er á þessu frumvarpi, eða hvort
hún er eins mikil og háttv. flutningsm.
vildu vera láta.
Er nú sem stendur
svo mikill skortur á kennurum og svo
raikil effirspurn eftir þeim, að stofna
þurfi kennaraskóla vegna þess? Eru
ekki nægilega margir menn i sveitum,
sem bjóðast til kenslu, og geta full-
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nægt þeim kröfum, sem gjörðar eru
að þvi er barnafræðslu snertir? Eg
efast ekki um, að nægilegt muni til ’af
kennurum, sem geta fullnægt núverandi
kröfum, þótt eigi hafi þeir notið kenn
arafræðslu, og séu fullfærir til kenslu
þeirrar, sem heimtuð er. En þótt kennaraskólinn væri stofnaður, mætti búast
við þvf, að komið gætu menn útskrifaðir frá honum, sem ekki væru fullkomnir til kenslunnar. Auk þess er
ekki víst, að kennaraskólinn nái tilgangi sínum með því að nægilega
margir sæki hann, þar sem kennarafræöslan er enn í litlum roetum. Eg
skal fúsiega játa. að þetta er mjög athugavert mál, játa, að það þyrfti að
auka alþýðumentunina og koma upp
barnaskólum víða í sveitum; en hversu
æskilegt, sem slfkt kann að vera i
sjálfu sér, sé eg ekki, að það sé hægt,
meðan efnahagur þjóðarinnar er í jafnbágu standi og nú er, að íþyngja mönnum með þvf, að kosta miklu meira til
alþýðufræðslu en nú er gjört, heldur
hygg eg að slíkt verði að bfða þar til
horfurnar verða eitthvað vænlegri.
Eg lft því svo á, að f þessu máli verðum vér : ð færa oss áfram smám saman hægt og hægt, og reyna, hvernig
kennarafræðslan gefst um nokkur ár.
Eg hefi heyrt sagt, að einn þeirra
manna, sem notið hafði kennarafræðslunnar, hafi fengist við keuslu austur f
Fljótsdalshéraði, og reynst ágætlega vel;
en eitt dæmi sannar ekki, að allir reynist eins, sem njóta fræðslu þessarar,
því að þessi maður hefir getað haft
óvenjulega
góða kennarahæfileika.
Eg álft ekki tfmann kominntil aðstofna
fastan kennaraskóla, en vil láta reynsluna skera úr, hvort menn vilja hagnýta sér kennarafræðsluna, sem nú er,
og hvort þeir, sem hennar hafa notið,
reynast betur en aðrir kennarar. Mér
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virðist rétt, eins í þessu sem öðrum
framfaramálum, að taka ekki stökk
alt í einu, heldur láta þau þróast smám
saman á eðlilegan hátt, eins og dýr og
jurtir dafna og þroskast.
Hér i Reykjavik hefir mikið verið talað um mentunarástandið á Islandi og heflr stundum verið gert
mjög lítið úr því, og því haldið fram,
að það væri á mjög lágu stigi. Þetta
frumv. sem hér liggur fyrir miðar að
því að efla alþýðumentunina með því
að útvega betri kennara en áður; en
þegar litið er á það, hvað margar
námsgreinar á að kenna í kennaraskó!anura, þá getur manni blöskrað, að
sjá það, að 12—13 fræðigreinar eigi
að kenna á stuttum tima, liklega 2
árum; þvi að naumast er von þess, að
skólinn verði sóttur, eigi nárastíminn að
verða lengri, og er þá hætt við, að lærdómurinn verði hálfgjört kák, því að
þegar menn geta ekki átt von á nema
mjög litlum launum, er þeir hafa lokið námi, verða þeir að láta sér nægja
sem minstan lærdóm.
Það hefir verið gjörð tilraun af Kennarafélaginu til að styðja að því, að
laun barnakennara yrði hækkuð, svo
að fleiri yrðu til þess að nota kennarafræðsluna; en menn hafa ekki séð
sér fært að ganga að þvi, vegna þess,
að efnahagur þjóðarinnar þolir það
ekki.
Eg held að það hefði miklu meiri
þýðingu fyrir menningu þjóðarinnar og
andlegar framfarir og þroska, að liin
æðri mentun væri aukin og styrkt
með þvi, að haldnir væru fyrirlestrar
í sögu landsins og bókmentum, sem
gæti aukið og ávaxtað vorn þjóðlega
arf. Mér finst ekki liggja þinginu eins
nærri, að styrkja :>lþýðufræðsluna, eins
og hennier nú hagað, sem bókmentir vorar að þvi leyti, sem þær miða til að göfga
og bæta hugsunarhátt þjóðarinnar, og
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eg flygg að alþingi veiti svo mikið fé,
sem vænta má, til eflingar barnakenslunni. Eg get þvi ekki gefið frumv.
þessu atkvæði mitt, og bið háttv. deild
að hugsa sig vel um, áður hún stigur
þetta spor.
Váltýr Ctuðmundsson'. Þetta frumv.
heflr verið áður hér á þingi og fengið
allgóðar undirtektir. Eg verð og fremur að vera því hlyntur, þvi eins og eg
vil koma kenslumálum vorum í það
horf, að hvert sveitarfélag kosti barnakensluna hjá sér, eins finst mér eðlilegt, að landssjóður leggi fram það fé,
er þarf til þess, að kennararnir geti
fengið nægilega mentun. Eg er þvi
frumv. hlyntur i aöalefninu, og þar að
auki sé eg ekki, að farið sé fram á ofmikil laun til kennaranna við hinn fyrirhugaða skóla. En mér finst eitt vera
á móti því, að samþykkja frumv. þetta
nú, og það er, að mér virðist ekki
vaknaður nægilegur ábugi á þvf að
nota kennarafræðslu þá, sem nú býðst,
því eftir sfðustu skýrslu frá Flensborgarskólanum nutu að eins 3 kennarar
fræðslu þar árið sem leið: 1 karlmaður og 2 konur, og er þó kostað töluverðu til kennarafræðslunnar nú, svo
hún verður nokkuð dýr 1 samanburði
við það, sem hún er notuð. Það getur
þó alt af verið álitamál, hvenær vér
eigum að stofna fastan kennaraskóla,
en það sem einkum vakir fyrir mér,
að eðlilegt sé að vér frestum þessu um
hrið, er það, að mér finst það liggi í
loftinu, að gerðar verði breytingar á
öllum æðri skólum vorum, latínuskólanum,
Möðruvallaskólanum og Flensborgarskólanum, og þá vakir fyrir
raér, að það væri raiður heppilegt,
að hafastofnaðkennaraskólaí Flensborg,
því að réttast mundi að setja kennaraskólann f samband við gagnfræðaskóla
í Reykjavík, og væri þá óheppilegt, að
hafa ákveðið kennaraskóla i Flensborg
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með lögum, ef gagnfræðakensla yrði
sett á stofn í Reykjavik. Mun því
heppilegra að fresta þessum lögum,
þangað til séð er fyrir endann á þvf,
hvernig eigi að haga fyrirkomulagi
gagnfræðaskólanna og annara skóla.
Þó vil eg geta þess, að mér raundi
þykja verra, ef fella þyrfti frumv.
þetta hér í h. deild, og þvi datt mér í
hug, hvort ekki væri vert að stinga
upp á nefnd i málinu, svo athugað
yrði, hvort heppilegur timi væri nú til
að stofna kennaraskólann, eða hvort
hann ætti að biða eftir því, að umsteypt yrði kenslustofnunum vorum.
Eg vil þó ekki koma með beina uppástungu um nefndarkosningu að þessu
sinni, heldur að eins vekja máls á því.
Jón Jónsson, 2. þingm. Eyf.: Eg get
tekið undir með háttv. þingm. Vestm.
(V. G.), að minsta kosti i aðalatriðinu;
en það sem eg ætlaði sérstaklega að
benda á er það, að eg álit að ekki sé
kominn timi til að stofna þennan skóla,
þar sem það liggur i loftinu breyting
á gagnfræðaskólum landsins, sérstaklega í því að setja á stofn gagnfræðaskóla í Reykjavík, enda get eg ekki
betur séð, en að kennaraskólinnn væri
betur settur i Reykjavik en Hafnarflrði
(Þórður Thoroddsen: Ástæður!).
Eg
skal leitast við að koma með þær, og
ein ástæðan er, að hægt væri að nota
betur kenslukraftana, þegar fleiri skólar yrðu sameinaðir, eins og mundi
verða hér i Reykjavík, og æfingarskólar fyrir kennaraefnin hljóta jafuan að
verða betri hér en á öðrum stöðum.
Auðvitað er fleira að athuga, en eg
get látið þetta nægja að sinni. En eg
get tekið undir með háttv. þm. A.-Sk.
(J. J.), að það sé ástæða til að brýna
alvarlega fyrir háttv. deild, að athuga
þetta frumv. vel, áður en hún greiðir
atkvæði með þvi, því að verið getur,
að mönnum sé ekki svo kunnugt fyrir-
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komulag þessa skóla, sem vera skyldi.
Það sést t. d. ekki af frumv., hvað
námstiroinn á að vera langur, og margt
fleira, sem nauðsynlegt væri að vita.
Gerum ráð fyrir, að námstfminn væri
t. d. 3 ár, til þess að þeir, sem skólann
sæktu, gætu fengið hæfilega mentun,
og gerum ráð fyrir, að ekki færri en
10 menn útskrifuðust þaðan á ári. Þegar litið er á málið frá almennu sjónarmiði, þá kemur tvent til greina: l,
hvort skólans sé þörf, eða hann sé
nauðsynlegur, og 2., hvort möguleiki sé
á þvi, að koma honum á fót. Sé litið
á þessa hliðina, mun enginn neita þvi,
að þörf sé á skóla þessum; þarfir vorar eru svo undur-margar, bæði andlegar og líkamlegar, og þvi verður að
líta á hina hliðina, hvort mögulegt sé
að fullnægja þessura þörfum.
Það er
því ekki nóg að segja, að eitthvað sé
nauðsynlegt, heldur verður einnig að
gera sér grein fyrir þvi, hvað það
kostar, bæði beinlínis og óbeinlínis. Eg
bygði áðan á þvi, að námstíminn raundi
verða 3 ár, og 10 nemendur útskrifast
úr skólanum á ári.
Arlegan kostnað
við skólann er ekki hægt að sýna.
Laun kennara er ekki hægt að segja
að séu of há, nl. 6000 kr, en þar við
bætist allur annar kostnaður við skólann, viðhald hússins, áhöld o. s. frv.,
og má því gera ráð fyrir, að ailur
kostnaður við skólann verði 10,000 kr.
árlega, og þá kostaði hver nemandi
hið opinbera 1000 kr., fyrir utan það,
sem hann yrði að leggja til sjálfur,
bæði tiraa sinn og fé. En hvaða kjör
á svo að bjóða þessum mönnum? Hvernig á skólinn að laða þá að sér fremur
en nú er? Eg get tekið undir með h
þingm. Vestm. (V. G.), að reynslan
mundi sýna, að það yrði sorglega litil
aðsókn að skólanum.
Hér á landi mun þurfa 150—250
barnakennara, en eg ætla að taka
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lægstu töluna, og gera ekki ráð fyrirj
að fleiri en 150 mundu vilja kosta sig
til kennaranáms. En til þess þeir ættu
að hafa nokkurn veginn lifvænlegt lif á
eftir, þyrfti hver þeirra að hafa 1000
kr. laun á ári, eða allir til samans 150
þúsund kr. á ári að launum, og það
getur ekki verið minna. Mér stendur
á sama, hvort landssjóður eða hreppafélög bera þennan kostnað; hann er
jafnmikill hvort sem er. Mér dettur
ekki í hug að segja, að slikum kostnaði væri illa varið. En eg vil spyrja:
höfum vér efni á að stofna slíkan
skóla? og kosta svo dýra kennara um
land alt? og er vaknaður sá hugsunarháttur hjá þjóðinni, að hún óski að fá
og vilji nota hann, og kosta jafnmiklu
fé til alþýðumentunar og hér yrði
raunin á? Eg get ekki annað en svarað þessu neitandi, og get því ekki
gefið þessu frumv. atkv. mitt.
Þorldkur Guðmundsson: Eg mun hafa
greitt atkv. á raóti liku frumv. og þessu
á síðasta þingi og er sömu skoðunar
enn. Eg játa það, að frumv. hefir sínar góðu hliðar; en það eru líka til aðrar hliðar, sem vert er að minnast. Það
er satt, >að skólar cru settir að skerpa
næmi< og menningu þjóðanna, en flest
er það sem vanbrúka má, og svo er
hér, því að eg hygg, að skólahljómurinn geti gengið of langt, og að svo sé
hér, þegar litið er á efnahag vorn, því
að vér getum ekki sniðið alt hjá oss
eftir miklu fjölmennari og ríkari þjóðum. Það er heldur ekki litið fjárspursmál, sem hér er um að ræða, þar sem
farið er fram á að stofna 3 ný embætti
með all8 6000 kr. launum, fyrir utan
ýmislegan annan kostnað. Háttv. flm.
(J. Pj gat þess, að hann feldi sig við,
þó launin væru lækkuð lítið eitt, en
þó mundi það varla verða mikið. Eg
vildi leyfa mér að benda á efnabag
Alþ.tíð. B 1899.
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manna, þar sem stöðugt koma andvörp
frá þjóðinni, að fækka heldur en fjölga
embættum.
Þetta eru að vísu ekki
eftirlaunaembætti, svo það er þó nokkur
bót í máli, en samt sem áður vil eg
láta það bíða fyrst um sinn.
Það er spá mfn, að embættum muni
heldur fjölga en að þau verði afnumin;
slik't fylgir framförum og raentun. Stundura er það óumflýjanlegt, en stundum
má aftur fresta því, og þar á meðal
þessum embættum. Viðvlkjandi efnahag manna vildi eg benda h. flutn.m.
á, að efnahagurinn er mjög bágur nú.
Eg vil ekki gera ráð fyrir, að hallæri
komi í landinu, svo landssjóður verði
að hlaupa undir bagga, og vil biðja,
að það komi ekki fyrir; en landssjóður
hefir í mörg horn að líta og margt
þarf að gera til þess að hlaupa undir
bagga með atviunuvegunum.
Eg vil
benda háttv. flutn.m. (J. P.) á, hvernig
ástandið er í Gullbringu- og Kjósarsýslu, þvi þm. munu kunnugir þvi
kjördæmi. Má gera ráð fyrir, að sýslusjóður skuldi þar fast að 20,000 kr., og
að ári er skuldin ef til vill komin upp
í 40,000 kr. í hallærislánum. Vér sýslunefndarmenn þar erum reknir saman
hvað eftir annað til að ihuga ástandið,
og loks skipar amtmaður okkur að
gera eitthvað til þess að hjálpa sýslubúum, svo að þeir haldi lífi og heilsu
sinni óskertri, og gera ofurlitla úrlausn,
þó hún verði lfklega alt of litil, ef ekki
batnar með aflabrögð. Skuldir sýslubúa til landsbankans eru 1894 komnar
upp í 94,000 kr., en 4 árum seinna eru
þær orönar 148,700 kr.; en hvað kaupstaðarskuldirnar eru orðnar miklar í
sýslunnni, veit enginn dauðlegur maður með vissu, og þess utan ýmsar skuldir við menn utanhéraðs. Þetta er sú
sj'sla á landinu, sem verst er stödd;
en halda menn nú að þetta frumvarp
99 (6. nóv.).
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verði til að bjsrga sýslunni í bráð eða
lengd? Enga trú hefi eg á þvi. Mér
virðist sýsla þessi hafa svo noikið af
barnaskólum, að eg ætla að oss muni
vera borgið með það, sem er i þessu
eíni, þangað til ástandið batnar dálítið;
auðvitað er þessi margnefnda kennarafræðsla ekki hugsuð fyrir eina sýslu,
heldur landið alt.
Eg vil þvi benda þeim háttv. þm. á,
sem ekki eru orðnir >animeraðir« af
þessari skólahugmynd, og deildinni í
heild sinni á, að taka til ihugunar,
hvort rétt sé að stofna ný embætti, meðan ástandið er eins og það er nú. Eg
játa, að hugmyndin er mjög góð, en
vér verðum að halda vorum glæsilegu
hugmyndum nokkuð í skefjum, því þó
að það sé rétt, að maðurinn lifi ekki á
einu saman brauði, þá er það þó vist,
að án brauðs getur hann ekki lifað.
Flutningsmaður (Jens Pálsson): Það
hafa þegar komið fram talsverð andmæli gegn þessu frumv. Fyrst andmælti þvi háttv. þingm. A.-Sk. (J. J.)
Hann efaðist um, að þörf væri á þessari stofnun, af þeirri ástæðu skildist
mér, að i hverri sveit væri nóg af
mönnum, sem bæði vildu kenna og væru
hæfir til þess. Eg neita því alls ekki,
að nógir bjóðist; þeir eru jafnvel svo
margir, að þeir flækjast hver fyrir öðrum, sökum þess, að ura þann tima árs
er ekki völ á nema lélegri og arðlitilli
atvinnu. Sumir gangast og fyrir hægðinni; þeir ætla að kenslustarfið sé ekki
erfitt, og framkvæma það lika þannig,
að það kostar þá ekki mikla áreynslu.
Afleiðingin er sú, að þeir bjóðast, sein
eru öldungis óhæfir, þvi það þarf meira
en að sækjast eftir að kenna og bjóðast til þess Þeir sem bjóðast þurfa að
vera hæfir. Okkur gkortir menn, sem
eru færir til að kenna; bæði kunna að
kenna, og kenna i þeim anda, að fræðslan verði sönn og holl og komi að not-
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dm, og sem jafnframt hafi þá aðferð
við kensluna, að náminu skili sæmilega áfram, eins og ætlast má til hjá
Slfka
þeim, sem kunna að kenna.
menn vantar okkur. Til þess að bæta
úr þessari vöntun, höfum vér um nokkur ár veitt fé til kennarafræðslu; og
höfum verið svo hepnir, að sérlega vel
fallnir og þar til sérstaklega mentaðir
menn hafa sem stendur kennarafræðsluna á hendi. Til þess að tryggja þjóðinni það, að þessir menn, sem sýnt
hafa ágæta frammistöðu f þessu starfi,
að menta barnakennara, og hafa aflað
sér til þess sérmentunar, — til þess að
tryggja það, að þeir geti framvegis
haldið áfram við þetta starf og gjört
það framvegis að lífsstarfi sínu, þjóðinni
til gagns, til þess er þetta frumv. fram
komið.
Sami háttv. þm. (J. J., þm. A.-Sk.)
sagði, að hann vildi láta kennarafræðsluna framþróast stig fyrir stig. Eg er
honum samdóma i þessu atriði; enda
hefir hún framþróast stig af stigi.
Fyrsta stigið var 6 vikna kenslutími,
næsta stigið 71/* mánaðar kensla í
kennarafræðum; á þvi stigi stendur
kennarafræðslan nú; en nú fer eg fram
á að þoka henni á fullkomnara stig
með þessu frv.; það verður þriðja stigið, og er þá ætlast til, að barnakennarar fái tveggja ára undirbúningsmentun í kenslufræðum og kensluaðferðum.
Háttv. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) og háttv.
þm. S.-Þing. (P. J.) og háttv. 2. þm.
Eyf. (J. J.) lögðu allmikla áherzlu á
kostnaðinn, sem frumv. mundi valda;
en haldi sú kennarafræðsla áfram, sem
nú er, og með órýrðu fjárframlagi, þá
verður kostnaðaraukinn ekki mikill.
Ef nú t. d. að launaupphæð sú, sem
stungið er upp á í frumv..væri lækkuð
um 600 kr., hvað yrði þá kostnaðaraukinn mikill? Hann yrði ekki telj-
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andi. Og eg og háttv. meðflutningsm.
minn mundum tilleiðanlegir til að færa
launin niður, ef háttv. þingdeild sýndist svo.
Háttv. 2. þm. Eyf. (J. J.) sagði, að
kostnaðurinn við þessa stotnun mundi
verða 10,000 kr. á ári; en það nær
engri átt. Við höfum áætlað laun kennaranna 6000 kr., og engin ástæða er
til að ætla, að mikið þurfí að leggja til
þessa skóla fyrst um sian, svo að þó
að örlátlega væri veitt til kensluáhalda
eða þvíuml., þá er varla hugsanlegt
að kostnaðurinn yrði meiri en 7—8000
kr. Þegar um það er að ræða, að veita
sérfræðslu, sem hinn stóri alþýðukennaraflokkur nauðsynlega þarf að hafa,
þá er kostnaðurinn tiltölulega litill.
Háttv. þingra. Vestm. (V. G.) talaði
um, að svo fáir hefðu sótt skólann
undanfarið.
Síðastliðin þrjú ár hafa
þeir, er próf hafa tekið í kennarafræðum, verið fæstir 3, en flestir 6, á ári.
Þegar þess er gætt, að þessir menn
áttu ekki von neinna forréttinda fyrir
öðrum, þá er það furða, að þeir skuli
þó hafa sótt skólann svona margir, og
það er eg viss um, að undir eins og
kennaraskóli kemst á, og þeir, sera á
hann ganga, fá einhver forréttindi, þá
sækja hann margir efnilegir ungir menn
og konur. Þingm. Vestm. (V. G.) áleit
líka, að óheppilegt væri að hafa skól
ann í Hatnarfirði, en að áliti okkar
flutningsm., þá er hann betur settur
þar en í Reykjavik, því skilyrðin eru
þar betri. Þar er barnaskóli með 50
börnúm í 3 deildum, og svo er þar
líka næði og kyrð, sem nauðsynlegt er
að þessir menn njóti.
Þar eru þeir
lausir við ýmsar hættur, sem fremur
leggjast fyrir unga menn í Reykjavík,
og lausir við ýms miður holl áhrif, og
mun það fyllilega vega upp á móti
þeim hag, sera það kynni að hafa í
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för með sér, ef skólinn væri í Reykjavik.
í öðrum löndum er það algiid
regla, að hafa kennaraskóla ekki í stórborgum, heldur utanborgar. Ef siðar
meir þætti ástæða til að breyta um og
flytja skólann til Reykjavíkur, þá þyrfti
ekki nema eina örstutta lagagrein til
>Eennaraskólinn
þess, svo hljóðandi:
í Flensborg skal fluttur til Reykjavík
ur«, og mundi auðvelt að fá þessu framgengt, ef gildar ástæður þættu til flutninfsins. En nú sem stendur er vafalaust hentugast og ódýrast að hafa
hann f Flensborg, þvi þar má gera
ráð fyrir, að húsrúm verði ókeypis að
svo stöddu.
Háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.) sagði,
að þetta mál væri ekki tíraabært, þar
eð breyting á
skólamálum lægi í
loftinu, en þó svo væri, að breyting á hinum æðri rnentastofnunum lægi
í loftinu,
þá fæ eg ekki séð, að það
þyrfti að hafa mikil áhrif á þessa
stofnun, þvi hún mundi ekki koma til
að standa i sambandi við þær, og svo
er heldur ekki að vita, hve fljótt sú
breyting kemst á. Hann gjörði sömu
leiðis áætlun um kostnaðinn. Hann áleit að þessi stofnun ekki borgaði sig
nema því að eins, að 10 nemendur útskrifuðust árlega, en hann miðaði lika
við 10,000 kr. kostnað. En mér þykir
hann heimta helzt til mikla kennaraviðkomu; t. d. eftir 20 ár væru þeir
orðnir 200, eftir 30 ár 300 o. s. trv.,
og virðist það fullmikið.
En að miða
virði þessarar stofnunar við það, hve
margir útskrifíst, er ekki alls kostar
rétt, heldur ber að miða við það gagn,
sem leiðir af þeirri meutun, sem nemendurnir fá, en sú roentun fer aftur
mikið eftir því, hverjir veita hana og
i hvaða anda.
Eg álit, að ef þessi
stofnun kemst á fót og mentar og gerir
hæfa þó ekki væri nema 5 menn á ári,
99*.
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þá væri gagnið svo mikið, að hún borgaði sig vel, einkum þegar gengið er
út frá, að fé sé nú veitt hátt upp i
þessa upphæð, án nokkurrar aðhlynningar fyrir neraendur, og likindi þvi
lítil til, að menn færi sérþessa fræðslu
i nyt.
H. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) játaði, að
frumv. hefði sina kosti, en sagði þó,
að það hefði meiri ókosti. Hann tók
fram, að mentun og skólar kostaði
mikið, og að skólar væru settir til að
skerpa næmi. En eg vil benda honum á, að skólar eru lika settir i öðrum og yfirgripsmeiri tilgangi.
Það
væru aumir skólar, sem ekki gerðu
annað gagn en að skerpa næmi. Þeir
eiga að menta manninn.
Hann gat
þess lika, að kostnaðurinn við þessa
skóla væri ot mikill í samanburði við
annað, en það mætti kannske lækka
hann eitthvað. í sambandi við þetta
vildi eg spyrja hann: Hvernig eru laun
eins kennarans þar nú?
Þau eru
sannarlega ónóg. Hann mintist lika á
að hallæri væri i þessari sýslu, og setti
það þannig í samband við þetta mál,
að eg hlýt að mótmæla þeim ummælum. En þó harðæri i einni sýslu eigi
ekki að hafa áhrif og geti ekki haft
þau á úrslit þessa máls, skal eg benda
á; að endingarbezta meðalið til að
koma i veg fyrir kröggur og vandræði
manna og þjóða er að menta vel æskulýðinn, og að vekja sómatilfinningu
manna fyrir þvi, að verða ekki sér og
sínum að vandræðum. Holl og góð
mentun er bezta meðalið til sóma og
framfara. Það er að visu rétt og auð
sætt, að óblíða náttúrunnar gjörir sitt
til; en eg fyrir mitt leyti álít, að hallærið stafi eins mikið af skorti á ment
un og vantrausti á sjálfum sér, eins og
þvi, hvað hart er f ári.
Eg vil ekki skilja svo við þetta mál,
að eg ekki geti þess, að eg er talsvert
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kunnugur þessari stofnun og kennurum
hennar, þar sem eg hefi verið skipaður prófdómandi við hana 3 siðustu árin. Kynni mín á kenslunni og kennurunum gjörir mér sárt um að missa
þá frá kennarafræðslunni, þvi eg veit
að þeir eru allir gagnhæfir menn, hver
á sinn hátt. Eg tel ekki þe3sum skóla
það til gildis, að nemendunum sé kent
svo mikið, að þeir séu gjörðir svo lærðir, heldur það, að þeir eru látnir tileinka sér fræðsluna, og að mentunin
sem þeir fá, er sönn, heilbrigð.
Eg
veit að hinir núverandi kennarar leggja
áherzlu á, að kenslan sé heilbrigð,
sönn og góð. Þetta hafa líka margir
merkir menn út um land séð, og látið
í ljósi, og hafa þeirra ummæli hvatt
okkur til þess að koma fram raeð þetta
frumv., til þess að tryggja þjóðinni
starf þessara kennara. Einn af þessum kennurum er án efa einna færastur allra manna á íslandi hvað prakt
iskri kenslu við kemur.
Hann hefir
1000 kr. i laun, og hefir jafnvel í
hyggju, ef hann verður að búa við
sömu laun og áður, að leita fyrir sér
með stöðu i útlöndum, og tel eg líklegt
að honum tækist að fá hana. —
Þórður Thoroddsen: Mér finst tvens
konar misskilningur hafa komið fram
við umræðurnar. Annar sá, að ekki
þurfi mentun til þess, að vera barnakennari. Reyndar hefir sú skoðun
ekki komið fremur nú, en þegar rædd
hafa verið önnur mentamál; menn álíta
kensluna hjá barnakennurum góða eins
og hún er nú, og að kennarar batni
ekki þó þeir njóti sérstakrar mentunar
i kensluaðferð. En það verð eg að
segja, að vér Islendingar erum þá vitrari en flestar aðrar þjóðir, þvi að þær
leggja áherzlu á að menta kennarana
sem bezt.
Hinn misskilningurinn er sá, og sem
hefir koraið fram hjá öllum þeim, sem
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talað hafa móti frumv., og það er, að
kostnaðurinn sé svo mikill, fái þetta
frumv. framgang. Sérstaklega tók b.
sessunautur minn (J. J., þm. Eyf.) djúpt
i árinni í því efni. Ef litið er á fjárlögin nú, og aðgætt, hve mikið lagt er
til Flensborgarskólans, þá er ekki að
eins gjört ráð fyrir 3300 kr. til kennarafræðslu þar, heldur einnig 2500 kr.
til gagnfræðakenslu; þessi siðari upphæð mundi falla burt, ef þetta frumv.
yrði samþ., því að þá gjöri eg ráð fyrir að gagnfræðakenslunni yrði slept.
Þetta frumv. fer fram á 6000 kr. útgjöld úr landssjóði, og þarsem útgjöldin nú eru samtals 5800 kr., þá er það
ekki meira en 200 kr. á ári, sem þetta
frumv. hækkar útgjöldin, og það getur
þó naumast kallast ókleifur kostnaður.
Auðvitað yrði að áætla einhverja upp.
hæð til eldiviðar og ljósa, og ef til vill
fleira, en það mundi aldrei nema mjög
mikilli upphæð.
Við flutnm. höfum
lika boðist til að færa laun kennaranna
niður, ef það gæti orðið til samkomulags; og þá yrði alls enginn kostnaðarauki fyrir landssjóð. H. 2. þm. Eyf.
(J. J.) sagði, að kostnaðurinu mundi
verða 10000 kr.; en slíkt nær varla
neinni átt. Það er gjört ráð fyrir 6000
kr. til kennaranna, og þá ættu 4000
kr. að vera til annara útgjalda, en
mér er ekki ljóst til hvers.
Getur
naumast verið að svo mikið þurfi til
eldiviðarkaupa og ljóss.
Tilgangur
þessa frv. er, eins og h. meðflm. rainn
tók fram, ekki sá, að íþyngja landssjóði,.
heldur sá að koma kennarafræðslunni
í betra horf en það er nú. H. sami
þm. hafði það sem ástæðu á raóti frv.,
að það mundi i afleiðingum sínum verða
of kostnaðarsamt fyrir landið í heild
sinni. Hann taldi til, að ef t. d. 10
kennaraefni útskrifuðust árlega, þá
mundu þeir kosta landið 10,000 kr. á
ári, þar sem þeir mundu fá í laun 1000
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kr. hver. Eg held að það séu lítil likindi til, að þetta verði, að þeir menn,
sem nú vinna fyrir 300 kr., færu, ef
kennaraskóli kæmist á, að heimta 1000
kr., enda mundu sveitirnar bráðlega
setja þeim stólinn fyrir dyrnar. Eg álit, að þetta hafi við engin rök að
styðjast.
H. 2. þm. Árn. (Þorl. G.) talaði um,
að hallæri væri nú í Gullbringusýslu,
og mér skildist helzt, að hann væri að
benda mér, að það sæti ekki á mér,
að koma fram með svona dýrt frumv.
En þó að sýslusjóður Gullbringusýslu
sé í skuld, og þó að hallæri sé í þeirri
sýslu, þá get eg ekki séð, að það komi
þessu máli við, eða þessari stofnun,
sem ætlast er til að kostuð sé úr landssjóði, enda hefir aldrei komist til tals
að kosta kennaraskóla af sjóði Gullbringusýslu. Eg skal svo ekki tala
frekara að þessu sinni, en að eins taka
undir með h. þm. Vestra. (V. G.), að úr
því ágreiningurinn er svona raikill um
jafn einfalt mál, að þá muni bezt að
setja i það nefnd, til þess að ihuga það
betur, þó að eg ekki stingi upp á netnd
að svo stöddu.
tíjöm Sigfú8xon: Það er svo fjarri
því, að eg vilji lengja mikið umr., að
eg skal láta mér nægja, að minnast að
eins á eitt atriði málsins, en að öðru
leyti geta þess, að eg er yfir höfuð
saradóma ástæðura mótmælendanna.
Það sem eg ætlaði að minnast á, voru
ummæli h. þm. Dal. (J. P.), þar sein
hann vildi gjöra svo ákaflega litið úr
kostnaðaraukanum, sem trumv. mundi
hafa i för með sér. En eg held, að b.
þm Dal. (J. P.) hafi ekki hugsað þá
hlið málsins vandlega. Hann gat þess
í fvrri ræðu sinni, að nefndin mundi
ekki ófús á ganga inn á, að laun kennaranna væru sett lægri en i frv., ef
það gæti orðið til þess að gjöra frumv.
aðgengilegra, og í síðari ræðunni reyndi
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hann að gjöra grein fyrir, að kostnaðaraukiun væri ekki roikill. Þaðersatt
að tölurnar, sem standa í frv., faraekki
mikið trara úr þeirri upphæð, sero skól
anuro er ætluð á fjárlagafrv., eí hún á
annað borð verður samþykt.
Fyrst skal eg þá taka það fram viðvikjandi laununum, að fáir rounu álíta
þau í sjálfu séróhæfllega bátt sett, svo
að frá því sjónarmiði er ekki sérleg á
stæða til, að setja þau niður. En væri
það nú samt sem áður gjört, þá dettur
mér í hug, að því meiri vissa sé fyrir
þvi, að þegar skólinn á annan borð
væri settur á stofn, mundu fljótt koma
fram óskir um launaviðbót. H. deild
veit, að slíkt er svo vanalegt við flestar sýslanir og embætti, að st'rax á
fyrstu árum kemur sifelt kvabb um
launaviðbætur, og því freraur, ef laun
þykja hafa verið lágt sett í fyrstu.
Siðari hlutinn af síðari ræðu h. þm. Dal.
(J. P.) var einmitt ágætt sýnishorn af
ræðunum, sem þá yrðu haldnar fyrir
launabótaþörflnni til kennara kennaraskólans, þar sem h. þm. var að sýna
fram á, hve hætt væri við að skólinn
misti kennara þá, sem hann befði nú,
ef kjör þeirra væru ekki bætt eða
staða þeirra trygð; það mætti jafnvel
búast við að þeir færu af landi burt.
Yfir höfuð held eg, að frv. verði ekki
stórum aðgengilegra fyrir það, þótt
kennaralaunin verði sett eitthvað lægri
i því. Hér verður að Jíta á fleira en
hin fastákveðnu laun kennaranna. í
4. gr. er það tekið fram, að öll öunur
gjöld skólans skuli greidd úr landssjóði;
og hver getur fyrir fram sagt, hvað sú
upphæð yrði mikil?
Vér vitum það,
að þessi önnur gjöld, sem hvíla á skólum yfir höfuð, nema árlega miklu, og
það verður iandssjóður að borga, eins
og launin.
Eg held þvl, að þar sem
h. þm. (J. P.) var að reyna að sýna
fram á, hvað hið nýja fyrirkomulag
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mundi verða litlu dýrara en hið núveranda, þá sé óhætt að skoða það sem
skinástæður.
Ján Jónsson (þm. Eyf.): H. flutnm.
báðir hafa reynt til að vefengja það,
sem eg tók fram um kostnaðinn við
skóla þennan, og gagnvart þvi, sem h.
þm. Dal. (J. P.) sagði um þetta, þá
hygg eg, að með fullum rökura megi
segja, að sú hafi reynd á orðið hingað
til, og með raiklum likum megi segja,
að sama mundi reyndin verða eftirleiðis, að framþróun eigi sér eflaust stað á
kostnaði við stofnun þessa eigi síður en
við aðrar slikar stofnanir. Það getur
verið, að þess mundi ekki gæta mikið á
næsta eða máske næstu fjárhagstímabilum; en langt mundi ekki liða þangað til kostnaður ykist að mun við hana.
Eg skal skýra þetta með einu. H. þm.
Dal. (J. P.) sagði, að jafnan væri hægt að
flytja skólan síðan til Reykjavfkur, ef
sýndist. En hvað ætli að það kostaði?
Eg hygg það, að þótt kennaraskólinn
byrji í Flensborg, þá muni sú sannfæring verða svo rik, að i Reykjavik
eigi hann að standa, að eigi verði um
annað að ræða en að hann yrði brátt
fluttur þangað. En þá er búið að slá
því föstu, að landssjóður eigi að annast
hann, yrði frumv. þetta að lögum, og
landssjóður yrði að sjálfsögðu að borga
allan kostnaðinn við flutninginn og
breytinguna alla. Manni gæti dottið i
hug, að það væri af dipiomati gjört, að
stofna skólann á þessum stað og svona
ódýran; þá mundi siðar kostur á að fá
hann fullkomnari, og um leið dýrari.
H. þm. Dal. (J. P.) sagði, að menn
mættu ekki láta sér kostnaðinn svo
mjög i augum vaxa, þar sem af annari hálfu væri um svo mikið gagn að
ræða.
Slíkt getur nú jafuan verið álitamál, sem lengi má um þrátta.
Þá var það ein ástæða, sem h. þm.
Dal. (J. P.) bar fram, að við skólann
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væru nýtir kennarar, sem skaði væri
að roissa. Þetta get eg undirskrifað,
en mótsögn verð eg að telja það hjá
h. þm. Dal. (J. P.), að skólinn sé vissari eftir en áður að halda þessum kennurum, ef laun þeirra eiga ekki að hækka,
og hækkað geta þau naumast, fyrst
kostnaðurinn við skólann á ekki að
vaxa. Það er annars ákaflega margt,
sem okkur ber á milli i þessu máli,
þar á raeðal það, að hann telur það óþarflega margt, að 10 útskrifist úr
kennaradeildinni á ári; en þá skal eg
benda á það, að þvi færri sem útskrifast árlega, því dýrari verður hver
þeirra fyrir landið. Það sem er þó aðalatriðið í þessu raáli, er þó það, að hér
er farið fram á að gjöra þá gagngjörðu
breytingu, að löggjafarvaldið taki að
sér að öllu leyti að hafa veg og
vanda af skóla, sem það hingað til
hefir að eins veitt fé á fjárlögunum.
Þetta gefur oss rétt til að halda því
fram, að h. deild eigi að hugsa sig
vandlega um, áður en hún samþ. þessa
breytingu, og í sjálfu sér tel eg það
eitt nóg til þess að vera algjörlega
móti málinu, hvað sem töluupphæðunum líður, og tel eg þær þó líka athugaverðar.
Jens Pálsson:
Þar sem h. 2. þm.
Húnv. (Bj. S.) sagði, að kostnaðurinn
við kennaraskólann hlyti að verða afarmikill, þá verð eg að mótmæla því,
að svo geti orðið, að minsta kosti alllengi fyrst um sinn; það er ætlast til
að skólinn standi á sama stað og hann
er nú, og að kenslan fari fram i sama
húsinu sem nú, og að þau áhöld séu
notuð við kensluna, sem skólinn þegar
hefir eignast. Það hlýtur því að vera,
að h. þm. (Bj. S.) hugsi sér einhverja
stórkostlega viðbót við skólann, eða
umbót á honum, sem okkur flutnm.
hefir ekki komið til hugar að gjörð
yrði. Og því verð eg algjörlega að
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visa heim, að við séum að koma með
skinástæður, til þess að gjöra kostnaðinn sem rainstan i augum h. deildar.
Þetta mál er of alvarlegt, til þess, að
við eigi að bera slikt fram.
H. 2. þm. Eyf. (J. J.) gengur út frá
sem sjálfsögðu, að skólinn eigi að réttu
lagi að vera i Reykjavik, og þvi muni
þessi skóli verða fluttur þangað innan
skamms, og spyr hann að, hvað kostnaðurinn við það rauni verða. Til þessa
er þvf að svara, að þegar sú skoðun
er orðin almenn og sannfæring sterk
fyrir þvi, að réttara muni að flytja
skólann til Reykjavíkur, þá kemur það
til löggjafarvaldsins kasta, að ihuga það,
hvort flutningurinn muni borga sig eða
ekki, og undir því verður það komið,
hvort hann verður fluttur þangað eða
ekki. Mér finst það alls eigi liggja
fyrir, að athuga þetta raál nú, því að
það getur vel komið fyrir, að þvi verði
ekki ráðið til lykta eða flutningurinn
ákveðinn fyr en eftir hálfa öld.
H. þm. (J. J.) áleit, að það gæti
verið at diplomati, að farið væri fram
á, að skólinn byrjaði í Hafnarfirði, það
gjört af spekulation, til þess að festa
hann. Eg get fullvissað h. þm. (J. J.)
um, að ekkert slikt á sér stað.
Það
var ekki rétt haft eftir mér, að eg
hefði sagt, að kostnaður við skólann
yxi ekkert, þótt frv. þetta yrði samþ.;
en hitt sagði eg, að hann yxi tiltölulega mjög lítið í samanburði við það
gagn, sem eg álft, að lögin mundu hafa
í för með sér. Ennfremur sagði hann,
að eg hefði sagt, að ekki ætti við að
tala hér ura tölur, heldur um gagn.
Það, sem eg sagði, var, að ekki ætti að
eins að einblfna á tölur, heldur líka
taka tillit til þess gagns, er ðérfræðsla
til að gjörast leiðtogar hins uppvaxandi
æskulýðs hlyti að hafa i för með sér.
Valtýr Chtðmundsson:
Mér virðast
umr.

um mál þetta benda á, að ýmis-
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legt sé við það aö athuga, og þvi sé
ráðlegt, að nefnd sé skipuð í það, og
leyfi eg mér að stinga upp á 3 raanna
nefnd.
ATKV.GR.: Nefndarkosning feld raeð
11 : 11 atkv., að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
nef.
Ja :
Björn Sigfússon,
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson, Guðjón Guðlaugss.,
Eiríkur Gislason, Halldór Daníelsson,
Guðl.Guðmundsson, Jón Jensson,
J. Jónss., þm. A.-Sk.,
Jens Pálsson,
Jón Þórarin8son, Jón Jónss., 2. þm. Eyf.
Pétur Jónsson,
Olafur Briem,
Sigurður Gunnarss., Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen, Tryggvi Gunnarss.,
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.
Frumv. sjálft siðan felt, 1. gr. með
12 : 10 atkv ; frv. þar með alt faliið.

Vinnuhjú og daglaunamenn.
FRUMVARP til laga um vinnuhjú og
daglaunamenn (C. 517); 1. umr., 23. ág.
ATKV.GR.: Stungið var upp á 3.
manna nefnd og það samþ. með 16
atkv.
Kosnir voru:
Jón Jensson
með 12 atkv.
Guðlaugur Guðmundsson — 11 —
Klemens Jónsson
—
7 —
Fyrstu umr. siðan frestað.

N efndarskipun
um hvalveiðamál.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um hvalveiðar við strendur íslands (C. 17);
ein umr., 7. júlí.
Flutninggmaður (Klemens Jónsson):
Það munu nú vera liðin 10—12 ár síð-
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an Norðmenn byrjuðu fyrir alvöru að
reka hvalaveiðar hér við land, eða settust hér að fyrir fult og alt. Tóku þeir
sér fyrst bústað við ísafjarðardjúp og
skutu fyrst hvali þá er þeir fundu á
Djúpinu eða á næstu stöðvum í kringum sig; en af þvi viðkoma hvala er
ekki mikil, urðu þeir brátt að leita á
aðra staði, og færðu þeir sig því smámsaman austur með Norðurlandi, og
skutu þá hvali um nokkur ár út af
Eyjafirði, í Grímseyjarsundi og á Skjálfanda og alt austur að Langanesi, og nú
er svo komið, að þeir fá varla hvali
annarsstaðar en fyrir austan Langanes.
Norðmenn höfðu ekki lengi stundað
hvalaveiðarnar hér, áður fór að brydda
á óánægju meöal sjómanna út af veiði
þessari, er héldu, að hvaladrápið mundi
spilla fyrir fiskiveiðum. Byrjaði þetta
fyrst meðal sjómanna við Djúpið, en
þar var það að eins bóla, sem víst
hjaðnaði brátt aftur. Aftur á móti hefir
óánægja þessi breiðst út meðal sjómanna
um allan austurhluta Norðurlands. Hefir þar hizt svo á, að fiskiaflinn og sild
araflinn við Eyjafjörð, sem er einhver
fiskisælasti fjörður landsins, hefir brugðist mjög á hinum siðustu árum, einmitt
síðan hvaladrápið byrjaði þar; og þar
sem áður var ákaflega mikil síldargengd, hefir síld ekki sést þar til muna
á hinum siðustu árum. Alíta sjómenn,
að síldin sé horfin, af því að hvalurinn
sé horfinn, sem hafi rekið hana að
landinu, og þetta hafi aftur spillandi áhrif á fiskiveiðarnar. Skoðun þessi er
rikjandi meðal sjómanna á öllu svæðinu frá Siglufirði austur fyrir Vopnafjörð, og jafnvel lengra suður með Austurlandi, sbr. þingmálafundargjörðir frá
Bakkagerði í Borgarfirði i Norðurmúlasýslu. Samkvæmt þessu hafa sjómenn
á öilu þessu langa svæði, frá Siglufirði
til Vopnafjarðar, eða Eyfirðingar, Suður-
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og Norðurþingeyingar og nokkur hluti
Norðmýlinga gjört áskoranir til þingsins um að banna hvalaveiðar. Hafa
293 formenn og aðrir, er gera út báta,
skrifað undir áskoranir þessar, og fara
þeir fram á: »að alþingi semji lög, er
banni alt hvaladráp i landhelgi við
strendur Islands, og bvalveiðamönnun
um að flytja í landhelgi hvali þá, er
þeir skjóta úti fyrir ströndum Islands
eða hagnýta sér afurðir þeirra innan
landhelgi>.
Eða til vara: »að leggja svo háan
útflutningstoll á iýsi og aðrar afurðir
hvalsins, að ekki geti svarað kostnaði
að reka þessa atvinnu framvegis hér
við land<.
Eins og sést af þingsályktunartill.,
hefi eg og samflytjendur mínir ekki
séð oss fært að koma fram með frumv.
í þá átt, sem hér er farið fram á; því
við erum ekki sannfærðir um, að slíkt
frv. hafi við næg rök að styðjast; en
þar sem fjöldi sjómanna þýkist sannfæiður um, að svo sé, þá erþaðskylda
þingsins, að íhuga mál þetta svo vandlega, sem það sér sér frekast fært. Það
getur verið, að nefnd sú, sem yrði skipuð í málið, komist ekki að þeirri niðurstöðu, að ástæða sé til að banna
hvalaveiðarnar en geti hún hins vegar
sýnt fram á það, að hræðsla sjómanna
f þessu efni hafi ekki við rök að styðjast, og geti sefað hugi þeirra, þá er mikið unnið. Eg veit, að sumir vísindamenn eru nokkuð á öðru máli en að
hér sé hætta á ferðum. en þá stendur
gaguvart visindunum reynsla sjómanna
i þessu efni, og eg fyrir mitt leyti álít
eigi vafasamt, að reynslan eigi að sigra
á vísindunum, einkum þar sem hinar
visindalegu skoðanir munu vera mjög
skiftar. Eg hefl talað við hér um bil
alla útvegsbændur að vestanverðu við
Eyjafjörð, og marga að austanverðu,
og eru þeir allir þeirrar skoðunar, að
Alþ.tíð. B 1899.
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hvaladrápið spilli fyrir síldargöngu og
fiskiveiðum, og því álítum við flutningsmennirnir það skyldu okkar, að bera
þetta mál undir álit þingsins, og eg er
sannfærður um, að það muni vilja setja
nefnd í annað eins velferðarmál og
þetta er. Imynda eg mér, að þó nefndin kunni ekki að komast að óyggjandi
vissu i því, að ótti sjómanna sé á rökum bygður, þá muni hún þó taka til
yfirvegunar, hvort ekki sé ástæða til,
að hækka gjöld á Norðmönnum þeim,
sem reka hér hvalaveiðarnar, sem allir
vita, að bera stórkostlega mikinn arð
úr býtum, án þess að borga verulega
mikið til almennra þarfa. Egfyrirmitt
leyti er þeirrar skoðunar, að ástæða sé
til, að láta þá greiða meira til almennra
þarfa en nú á sér stað. Það gjörir
auðvitað minna til, hvort þvi væri komið á með tekjuskatti eða hækkuðu útflutniugsgjaldi; en þó mundi eg heldur
hallast að tekjuskatti, ef hann yrði
nokkurn tíma á þá lagðuraf hlutaðeigandi skattanefndum, þvf eg er yfir höfuð á móti útflutningsgjaldi af íslenzkum afurðum.
Ætlunarverk
hinnar fyrirhuguðu
nefndar i máli þessu yrði því tvent: 1.
að íhuga, hvort ótti sjómanna um hættu
fyrir fiskiveiðarnar af hvaladrápinu
væri á rökum bygður, og 2. hvort ekki
væri ástæða til, að leggja meiri opinber gjöld á hvalveiðamenn hér við
land en nú á sér stað.
Skúli 'Thoroddsen'. Af þvf að eg er
úr því kjördæmi, þar sem hvalveiðamenn hingað til hafa einkum sezt að i,
þá skal eg leyfa mér að fara fáum orðum um málið. Það er eðlilegt, þótt h.
1. þm. Eyf. (Kl. J.) beri fram tillögu
þessa, þar sem um mikið áhugamál er
að ræða fyrir kjördæmi hans og 2—3
önnur kjördæmi.
H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.) gat þess að
það væru 10—12 ár síðan hvalveiðar
100 (6. nóv.).
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hafi byrjað hér við land. Þetta er ekki
alls kostar rétt, því að nú eru liðin 16
—17 ár siðan þær byrjuðu hér. Allra
fyrst var byrjað á þeim 1882, en fyrir
alvöru byrjuðu þær árið eftir eða 1883
(Klemens Jrfnsson: Þær byrjuðu eigi
fyrir alvöru fyr en 1887). Eigi er það
rétt, þvi að Amlie hvalveiðamaður fekk
skip sin nationaliseruð hér sem islenzka
eign árið 1885. H. 1. þm. Eyf. (Kl. J.)
gat þess, að menn hefðu verið hræddir
við veiðar þessar við ísafjarðardjúp og
haft imugust á þeim. Þetta er satt.
Tvö eöa þrjú fyrstu árin bólaði töluvert á þessu við Djúpið. Komu þá
fram ýmsar kynlegar kenningar hjá
sjómönnum. Þá var því haldið fram,
að hvalir rækju sfldina inn á firðina;
sumir töldu það víst, að gufuskipaferðirnar um sjóinn, reykurinn og askan
frá þeim hlyti að gjöra það að verkum,
að fiskurinn héldist ekki við á fjörðum
inni, heldur hlypi útá haf. En núheld
eg að óhætt sé að fullyrða, að allir séu
orðnir sannfærðir um það, að hvaladráp hafi engin áhrif á fiskiveiðarnar.
Og vér Isfirðingar höfum fengið ágæt
fiskiár siðan hvalveiðar Norðmanna
byrjuðu hjá oss, og siðast nú i ár hefir
verið bezti afli á báta, frá því i byrjun júnímánaðar, og var svo alt þangað
til eg lagði af stað á þing, og all-líklegt að hann haldist enn; hefir þó verið fjöldi hvalabáta á ferðinni. Einnig
var sild inni i Djúpinu, og kváðust sjómenn þó enga hvali hafa séð þar. Það
má telja það eigi all-litla heimsku, að
ætla að hvalurinn reki síldina inn á
undan sér.
Væri nú svo, að hann
gerði það, því mætti þá ekki eins búast við, að hann ræki bana á haf út,
eins og inn á firði og upp á grynningar? Það er ofur-skiljanlegt, að þetta
uppþot hefir orðið bjá Eyfirðingum. Það
hefir nú viljað svo til, að þeir hafa
orðið fyrir fiskileysisárura, og það geng-
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ur alt af svo, að þegar eitthvað mótdrægt ber að höndum, þá er reynt að
finna sökudólginn, til þess að kasta á
hann skuldinni, og nú eru það hvalaveiðarnar, sem þeir telja valda fiskileysinu. Það er kunnugt, að sumir Norðmenn hafa líka skoðun á máli þessu
og Eyfirðingar, og heyrst hefir að það
hafi verið Norðmaður, sem skotið hafi
Eyfirðingum skelkinn í bringu við hvalaveiðarnar. Að hvalur sé ekki alveg
hættur að reka sild inn á Eyjafjörð
eða öllu heldur hitt, að sild sé ekki alveg
hætt að ganga inn þangað, sést bezt
á þvi, að á síðasta vetri hefir verið ágætur sildarafli á Eyjafirði, og þar
veiðst mörg hundruð tunnur bæði í
vörpur og laguet. Vér Isfirðingar höfum því jafnan þráð skipaferðir þaðan,
þvi að vér höfum jafnan mátt eiga von
á nýrri síld með þeim.
Eg kom frá
útlöndum til Akureyrar í febrúar í vetur, og lá þá fjöldi sildarneta þar á Pollinum, og mér gefst kostur á að kaupa
þar mikið af síld til beitu handa oss
ísfirðingum. Svona var háttað í vetur
á Eyjafirði og mér finst það ekki ná
neinni átt, að þingið fari að hlaupa eftir órökstuddu hræðsluuppþoti.
Kjósendur h. 1. þra. Eyt. (Kl. J.) vilja
láta banna allar hvalveiðar. Þetta þykir mér vera að taka muuninn nokkuð
fullan, þótt þeim hafi brugðist afli um
tíma, en sem vona má að rætist bráðlega úr, svo að þeir ef til vill fái mokfiski þegar á næsta hausti; þetta þykir
mér, segi eg, nokkuð djúpt tekið í árinni, að vilja svifta landssjóð miklum
tekjum, og fjölda íslenzkra manna atvinnu. Eftir skýrslu sýslumannsins i
Isafjarðarsýslu borguöu norskir hvalaveiðamenn síðasta ár 24400 kr. í lands
sjóð. Þetta er ekki lítil upphæð, og
mundi hafa komið sér betur að balda
henni til frambúður, ef frumv. þeirra
h. 2 þm. Rangv. (Þ. G.) og h. 2. þm.
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Árn. (Þorl. G.) um að smella launum
yfirsetukvenna yfir á landssjóð hefði
fengið tramgang. Auk þessa eru hinir
norsku hvalveiðamenn sveitastoðir í
néruðum sínum. Síðasta ár munu þeir
hafa goldið um 6000 kr. í sveitarsjóð,
eða 7—800 kr. hver að meðaltali. Þó
er ótalinn allur hinn óbeini hagnaður,
sem héruðin hafa af því að hafa svo
góða og sterka borgara í sveitarfélögunum. Eg skal geta þess að Ellefsen
á Önundarfirði hefir reynst hinn mesti
og bezti styrktarmaður sveitarinnar
Hann hefir fyrir eigið fé lagt veg frá
Flateyri inn eftir firðinum, og auk þess
gefið 2000 kr. í vegasjóð handa sveitinni. Þessir menn veita og mörgum
mönnum atvinnu, og sú atvinna hefir
það til sfns ágætis, að kaupið er ekki
borgað út í uppskrúfuðum búðarvörum,
heldur alt í peningum. Ellefsen hefir
undanfarna vetur sent skip til Reykjavíkur til að flytja fólk til sín úr atvinnuskortinum og bjargarleysinu á
Suðurlandi, og þessu fólki hefir hann
svo fengið langa og hagkvæma vinnu.
Þetta alt eru atriði, sem vert er að
taka til greina i þessu máli. Auðvitað
játa eg því, að yrði það sannað, að
hvaladrápið væri til niðurdreps fiski
veiðum, þá ætti ekki eitt augnablik að
hugsa sig um að banna það. Eu þegar vér nú höfum þá reynslu, að sild
og fiskur gengur eins inn á firði nú og
áður, og að vér höfum haft eins góð
fiskiár siðan hvaladráp byrjaði, eins og
fyr, þá sýnist ástæðulaust og að mörgu
leyti harla athugavert, að fara nú að
banna það. í Önundarfirði og Dýrafirði þykir sú raun komin á, að hafi
hvalaveiðar haft nokkur áhrif á fiskiveiðar þar, þá hafi þau áhrif heldur verið
bætandi en spillandi, með þvi að fiskur hafí sótt raeira inn á firðina sökum
hins mikla ætis, sem borist hafí út frá
hvalastöðvunum.

Eg tek það þvf enn fram: Þingið
ætti að hugsa sig vel um áður en það
fer að leggja bann fyrir hvalaveiðar.
(Klemen8 Jónsson: Það er ekki farið
fram á það í tillögunni). Það er rétt,
að slikt er ekki tekið fram með berum
orðum þar, því að væntanlega mun
hinni fyrirhuguðu nefnd ætlað að láta
uppi álit sitt í málinu; en verði það f
samræmi við áskoranir þær, sem fram
hafa komið, hlýtur það að stefna í þá
átt.
Eg sé yfir höfuð ekki, hvað nefnd
getur gjört í þessu máli. Vér höfum
því miður ekki þá fiskifræðinga hér á
þingi eða hvalfræðinga, að liklegt sé að
komist verði að nokkurri fastri niðurstöðu um áhrií hvalveiðanna á fiskiveiðar vorar, og það er þó aðalatriðið.
Ef vér viljum gjöra eitthvað í málinu,
þá ættum vér að fara að dæmi Norðmanna. Þeir hafa falið beztu vfsindamönnum sinum á hendur, að ranusaka
alt, sem geti orðið málinu til upplýsingar. Þetta er lika eini rétti vegurinn,
því að hér ætti ekki að fara eftir órökstuddum hleypidómum, heldur eftir
skynsamlegum ályktunum, leiddum út af
vandíegum rannsóknum. Að þvi er
snertir þá tillögu h. 1. þm. Eyf. (Kl. J ),
að leggja hærra gjald á hvalveiðmenn
en nú gjörist, þá gæti hún verið svo úr
garði gjörð, að eg sæi ekki neitt viðsjárvert við að hneigjast að henni. En þó
er það hálf-óviðfeldið, að beinast að
einni stétt manna, og iþyngja henni
meira og gjöra henni örðugra fyrir en
öðrum. Það bæri æðimikinn keim af
sveitakritnum gamla íslenzka, sem oftast bólar um of á, eins og líka að
mörgu leyti er eðlilegt, þar sem alt er
svo smátt, og allir svo gjörkunnugir
hver annars högum. Eg tek það að
endingu fram, að eg sé ekki, hvaða
þýðingu það geti haft, að skipa nefnd
þá, sem hér ræðir um.
100*
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Flutningsmaður (Klemens Jónssori):
Eg þarf að svara nokkuru ræðu háttv.
1. þingm. íst. (Sk. Th.). Hann byrjar
á því, að lagfæra það, sem honum
þótti rangt hjá mér, að ekki væru nema
10- 12 ár sfðan Norðmenn hefðu byrjað hér hvalveiðar; hann leiðréttir það
með þvf, að segja, að þeir hafl fyrir
alvöru byrjað þær fyrir 2 árum fyr
en eg sagði; það er harla þýðingarlítið
atriði í þessu máli, hvort réttara kann
að vera, og ekki þess vert að þrátta
um.
Eg drap fullkomlega hlutdrægnislaust
á það, að í fyrstu hefði verið kurr yfir
hvalveiðunum f Isafjarðarsýslu, en gat
þess einnig, að sá kurr hefði hjaðnað,
að miklu leyti, þegar fram í sótti. —
Háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) gekk enn
lengra þar en eg, þvl að hann sagði,
að nú mundi ekki einn einasti maður
þar hneigjast lengur að kenningu þeirra
Eyfirðinganna um skaðsemi hvaladrápsins.
En þess skal eg geta, þótt eg játi,
að það geti ekki haft bein áhrif á úrslit málsins, að nú rétt nýlega sagði
maður af Isafirði — og gjörkunnugur
þar vestra — mér, að þeir mundu marg
ir þar um slóðir, sem enn væru á
Bkoðun Eyfirðinga, þótt eigi færu þeir
máske hátt með það, þvf að þeir hvorki
gætu komist upp með þessa skoðun,
né vildu það, sökum hins mikla stundarhags, sem margir hefðu þar af hvalveiðunum.
Háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) ræddi
um málið alveg eins og hér lægi frv.
fyrir, sem færi fram á, að banna algjörlega hvaladráp; ef svo hefði verið,
þá hefði hann getað talað eius og hann
gerði, en naumast nú, þar sení einungis
er um það að ræða, að skipa nefnd til
þess, að ihuga vandamál þetta; og fyrst
svo er, þá finst mér það satt að segja
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alveg meiningarlaust, að taka í málið
eins og háttv. þm. ísf. (Sk. Th.) gerði.
Auðvitað þóttist h. þm. ísf. (Sk. Th.)
hafa hér mikinn kunnugleik til brunns
að bera, og þvi maður til að knésetja
oss, hina smælingjana.
En þrátt fyrir fullyrðingar hans er
vafasamt, hvort hann er öllu sannfróðari um áhrif hvalveiðanna á fiskigöngur en við hinir.
Eg get ekki dulist þess, að mér þótti
skörin fremur fara upp í bekkinn, er
háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) brúkaði svo
sterk orð, að það væri heimska, að
segja, að hvalir færi út f sjávardjúpið
til að smala síldinni upp að landinu.
Fyrir það fyrsta er kenningin þannig
fram sett fremur kenning háttv. þingm.
ísf. (Sk. Th.) en andstæðinga hans, og
í öðru lagi þykir mér það sitja raiður
á honum, að vera að bregða þeim mönnum um heimsku, sem áður fyr sýndu
honum þá tiltrú, að senda hann sem
fulltrúa sinn á þing.
Eg verð að halda því fram, að Eyfirðingar bafi fullan rétt á, að bera
fram skoðanir sfnar, og á meðan málið
er jafn-ósannað, eins og það þvf miður
enn er á báöa bóga, þá finst mér það
óviðurkvæmilegt, að bregða þeim um
heimsku, þótt þeir haldi fram skoðun
sinni; það mætti með líkum rétti segja,
að háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) fylgdi
svo fast máli hvalveiðamanna af þvf,
að einstöku hieppar í Isafjarðarsýslu
og einstöku menn þar hafa afar-mikinn
hagnað af hvalaveiðum Norðmanna.
Háttv. þingm. ísf. (Sk. Th.) gerði
mikið úr síldveiðinni á Evjafirði í vetur.
Eg játa það, að enn getur það komið
fyrir, að þar veiðist nokkur hundruð
tunnur á ári, en þegar þess er gætt,
að áður veiddust þar tugir þúsunda,
þá er þó afturförin auðsæ.
Það er rétt, að reytingur af slld var
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á Pollinum annað veifið í vetur, einkum þó um það leyti, sem háttv þm.
Isf. (bk. Th.) kom til Akureyrar, sera
að visu var eigi í febrúar, heldur í marz,
en sera reyndar hefir viðlíka þýðingu
fyrir málið eins og hitt, hvort Norðmenn hafi byrjað hvalveiðar sfnar hér
1885 eða 1887.
Fyrir mér er það aðal ástæðan fyrir
því, að máli þessu sé gaumur gefinn,
að allur þorri sjómanna vestan frá
Siglufirði og austur í Borgarfjörð i
Norður-Múlasýslu eru þeirrar skoðunar,
að hvalveiðar spilli fiskiafia þeirra, og
það eru meira að segja töluverð likindi fyrir, að þessi skoðun þeirra sé á
rökum bygð.
Eg veit, að háttv. deiíd muni taka
þetta svo til greina, að hún muni vilja
taka málið til sem rækilegastrar yfir
vegunar, og ekki taka tillit til, þótt
hún kunni að komast að þeirri niður
stöðu, að ekki sé í það horfandi, að
svifta landssjóð þeim rúmum 20,000 kr.
tekjum, sem hann hefir nú af hvalveiðunum, né heldur hins, þó hún hljóti að
svifta 2—3 hreppa þeim mönnum, er
leggja vegi af eigin fé fyrir þá, og eru
stoð og stytta þeirra i ýmsum greinum.
Eg er sannfærður um, að háttv. tieild
rr uni ekki rneta meir hagsmuni þessara örfáu hreppa, en hagsmuni fjölda
annara hreppa ef hún kemst að þeirri
niðurstöðu, að þeir geti ekki samrýmst.
Háttv. þingm. Isf. (Sk. Th.) tók það
fram, að til þess að skipa nefndina
forsvaranlega þyrftum vér að hafa
hvalafræðing á að skipa hér á þingi,
en því væri nú ekki að fagna.
Hér
komst hann í mótsögn við sjálfan sig,
því að i ræðu sinni sýndi hann, að oss
skortir hann ekki; hann sýndi, að hann
sjálfur er finasti hvalafræðingur; allar
fullyrðingarnar í ræðu hans báru þess
órækan vott.
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Það eru 3—4 ár síðan að hreyfingin
gegn hvaladrápinú byrjaði í Eyjafirði,
og það er eigi rétt, að andróðurinn gegn
hvaladrápinu hafi hafist þar fyrir innblástur einhverra Norðmanna.
Það
liggja alt aðrar orsakir til hans.
Sú
reynd þótti nefniiega verða á, að jafnskjótt og hvalveiðamenn færðu sig austur á bóginn, þá þvarr fiskurinn þar,
og menn þykjast hafa reynslu fyrir sér,
að þar sem hvalveiðamönnum hefir
tekist að eyða hvölunum eða f'æla þá
burt, þar hverfi fiskivonin inn áfjörðum.
Þessi skoðun er sterk bæði á Norðurlandi og all-viða um Austurland, og ekki
ólíklegt, að hún muni breiðast viðara út,
ef hinu sama heldur fram; og vel má
svo fara, að á endanum kenni reynslan
jafnvel þeim, sem nú mæla kröftuglega
með bvaladrápi, að það muni þó meira
en lítið viðsjárvert; en því miður er
hætt við, að það verði þó eigi fyr en
of seint er orðið að byrgja brunninn.
Það er kunnugt, að við Faxaflóa hafa
menn borið sig illa undan bótnvörpuveiðunum, talið þær mundu stór-spilla
fiskiveiðunum. Þetta hefir verið tekið
trúanlegt, án þess það þó hafi verið
vísindalega sannað; þar hafa menn
látið sér nægja að styðjast við reynsluna og sterkar likur, og eg fyrir mitt
leyti er sannfærður um, að það var
rétt
Satt að segja hygg eg, ef reynsla og
visindi standa hvað gegn öðru, þá sé
það hyggilegra, að halda sér við reynsluna, einkum þar sem vísindin þykjast
alls eigi viss í sinni sök. Hér stendur
þannig á. Visindin hafa enn eigi fullsannað, hver áhrif hvalir hafi á fiskigöngur, og á meðan svo er, þá er sjálfsagt lang-hyggilegast, að fara mjög
varlega að öllu, og lita ekki mjög smám
augum á reynsluna, þó aldrei sé nema
sjómanna-reynsla.
Eg hefi nú reynt að tala um málið
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svo hlutdrægnislaust, sem unt er, og
varast allar fullyrðingar i því; en vi)
að eins enn brýna fyrir háttv deild, að
taka það til svo rækilegrar yflrvegunar,
8em unt er, því að hér er í sannleika
um mikilvægt mál að ræða, og hvert
spor mikilvægt, sem stigið er í þá átt,
að leiða það til heppilegra úrslita.
Valtýr Guðmundsson: Þótt eigi sé
eg hvalafræðingur, skal eg leyfa mér
að taka hér til máls. Er þess þá fyrst
að geta, að það er eldgömul skoðun, að
hvaladráp spilli fiskiveiðum.
I fornlögum Norðmanna er lögð hörð refsing
við því, að drepa »sildreka« eða »fiskreka«, og er það ákvæði sjálfsagt sprottið af sömu skoðuninni og nú hefir komið fram hjá Eyfirðingum og fleirum. —
Vér vitum af reynslunni, að enginn
lýður er eins hjátrúarfullur og sjómannalýðurinn, og er því all varúðarvert, að
byggja mikið í blindni á ýmsum skoðunum hans. Hin sama trú á afleiðingum á hvaladrápi og hér drotnar htfir
)ika verið ríkjandi i Noregi, og er jafnvel enn ríkjandi þar hjá sumum. —
Þar hefir málið verið rannsakað af vísindamönnum, og þeir hafa engan veginn getað fundið sannanir fyrir því, að
skoðanir fiskimannanna væru á rökum
bygðar. Fiskifræðingur vor segir og,
að enginn af hvölum þeim, sem Norðmenn drepa hér, lifi á síld, heldur séu
það alt aðrar hvalategundir, sem þeir
veiða.
Að því er aðferðina við mál þetta
snertir tel eg það hefði legið beinast
við, að farið hefði verið með það beint
til stjórnarinnar, og að hún svo hefði
látið rannsaka það, og að það að því
búnu hefði þá fyrst verið lagt fyrir
þingið af henni.
Eg sé ekki, hvernig
þingið á að geta svona undirbúningslaust dæmt um, hvort hér sé um tóma
hjátrú að ræða hjá fiskimönnum eða ekki.
Eg vil því ráðleggja háttv. flutningsm.
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(Kl. J.) að koraa með tillögu um það,
að skorað sé á stjórnina, að hún láti
rannsaka málið.
Þetta var nú annað atriðið, sem h.
flutningsm. (Kl. J.) gerði ráð fyrir, að
yrði hlutverk nefndar að fjalla um. —
Hitt atriðið var það, hvort ekki mundi
ástæða til, að (þyngja hvalveíðamönnunum. Hér finst mér brydda á hinu
sama, sem oft kemur fram hjá oss, að
þegar vakni öfund, ef einhverjum tekst
að græða fé á fyrirtækjum sínum. —
Eg skal ekki neita þvi, að hvalveiðamenn kunni að hafa komist nokkuð
létt út af gjöldum sínum hér á landi.
En eg hefi fengið vitneskju um það
hjá hinni islenzku stjórnardeild í Kaupmannahöfn, að það muni að nokkuru
leyti að kenna stjórnarvöldunum á Islandi, og að þau beiti lögunum mildilegar gagnvart hvalveiðamönnunum en
ástæða sé til.
Eg játa það, að nokkur ástæða geti
verið til, að athuga þetta atriði, og eg
veit að ýmsir háttv. þingm.. eru færir
um að gjöra það. En eg fæ alls eigi
séð, að þiugið sé fært um, að athuga
eða leggja nokkurn rökstuddan dóm á
áhrif hvalveiðanna á fiskiveiðar vorar,
og þvi sé réttast, að beina því máli til
stjórnarinnar.
Flutningsmaður (Klemens Jónssori): Þar
sem háttv. þingm. Vestm. (V. G.) sagði,
að enginn af' þeim hvölum, sem Norð
menn veiða hér, ætu síld, þá skal eg
)eyfa mér að skýra frá því, að eg átti
tal við Norðmann, sem sagði mér, að
fyrst framan af hefðu þeir eigi veitt
slíka hvali, en nú væru þeir farnir að
skjóta alla hvali, sem þeir hittu, auk
þess, sem hinir ekki síld-étandi hvalir
munu nærast á sömu ætu og sildin, svo
alt jafnar sig.
Eg sé ekki betur en það sé iangeðliiegast, að mál þetta sé borið fyrst
fram hér á þingi, og að það sé þingið,
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sem svo skjóti þvi til stjórnarinnar, ef
þörf gjörist; hitt er lítilsvirðing á
þinginu, að ganga íram hjá því með
það, og fara með það beina leið til
stjórnarinnar.
Eg skal ekki fara neitt út i það,
hvort þetta mál sé sprottið af hrepparíg eða öfund; eg álit slikt málinu, eins
og það liggur nú fyrir, alveg óviðkomandi, en tek það að eins fram, að mér
sýnast umræðurnar um málið bera þess
ljósan vott, að full ástæða sé til, að
skipa nefnd í þvi.
Jón Jónsson, þingm. A. Sk.: Það er
ekki af því, að eg sé hvalafræðingur,
að eg tek til máls, heldur af þvi, að
þegar eg lít á dagskrána í dag, að þá
blöskrar mér, fram á hve margar
nefndarskipanir er farið. Það lítur út
eins og háttv. þingm. treysti sér ekki
til að koma fram með áhugamál sín í
frumvarpsformi, heldur ætli þingnefndum að gjöra það; þessar nefndir sitja
svo lengi á rökstólum, en vita ekki
heldur, hvað þær eiga að segja, því að
málin eru einatt lítt undirbúin og mjög
i lausu lofti, og verður svo alt nefndarstarfið að lokum tóm endileysa, en
þó eytt miklum tima fyrir þinginu. —
Þessi máia-undirbúningur sýnir, hve
brýn þörf oss er á stjórn, sem beinist
tyrir atvinnu- og áhugaraálum vorum,
og búi þau undir þingið. Það er eðlilegt, þótt þingmenn vanti bæði tima
og þekkingu til þeirra hluta.
Það hefir þegar verið tekið fram, að
þingraenn hefðu ekki næga þekking á
máli þvi, sem hér ræðir um, og þá sé
eg ekki heldur, hvaða gagn er að því,
að vera að skipa nefnd i því. Hið
eina, sem nefnd mundi geta gjört, væri
líklega það, að skora á stjórnina, að
taka málið að sér.
En hvaða gagn
mundi vera að slíku ? Vér höfum áður
reynt að skora á stjórnina og þekkjum
árangurinn af þvi; að minsta kosti má
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háttv. flutningsm. þessa máls (Kl. J.)
vera minnisstætt, hvernig var að leita
til stjórnarinnar með undirbúning á
lögum um vátrygging húsa.
Eg tek það aftur upp, að mér finst
tima þingsins illa varið, að vera sð
skipa einlægar nefndir i málum, sem
þingið sjálft veit lítt um, hvað gjöra
skuli við, og engan undirbúning hafa
fengið. Slíkt er að eins fálm út loftið.
Þó verð eg að undantaka það, að vorkunn er, þótt þingið reyni að grípa til
þeirra úrræða f málum, sem eru brennandi áhugamál allrar þjóðarinnar, svo
sem eins og í landbúnaðarmálinu.
Þórður Guðmundsson: Eg get verið
samdóma ræðu háttv. þingm. A.-Skaft.
(J. J.), að þingið hefir ærið verkefni
fyrir hendi, og að öll þörf er á, að
gjalda varhuga við, að það ofhlaði ekki
á sig störfum. En að öðru leyti er það
ekki að undra, þótt landsmenn leiti til
þingsins með þau mál, sem þeira liggja
þungt á hjarta, og það er skylda þingsins, að gjöra alt, sem það getur, til þess,
að greiða úr þeim og verða að óskum
landsmanna.
Þingið þarf að ljá sína ítrustu krafta
til að skoða slík mál, og er eg því
eindregið með þvi, að nefnd sé skipuð í
máli þessu, því að það er óneitanlega
eitt af hinum mikilsverðu landsmálum,
og hér stendur auk þess svo á, að fram
koma í því tvær gagnstæðar skoðanir,
svo að þörfin er einmitt enn meiri tyrir
þá sök á nefnd, ef vera mætti að störf
hennar gáeti leitt til þess, að flokkarnir
nálguðust eitthvað hver annan, og að
rannsakað vrði, hvort umkvartanir
þær, sem hér koma fram, séu á rökum
bygðar.
ATKV.GR.:
Samþykt að kjósa 5
manna nefnd með 16 atkv.
Kosningu hlutu:
Klemens Jónsson
með 20 atkv.
Tryggvi Gunnarsson
— 18 —
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Benedikt Sveinsson
Þórður Guðmundsson
Þórður Thoroddsen
Nefndarálit: C. 78.

með 12 atkv.
— 12 —
— 12 —

Rannsóknááhrifum hvaladráps.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um rannsóknir á áhrifum hvaladráps við
strendur landsins á síld- og þorskgöngur á flrði inn (C. 78, 79,-96);
ein umr., 27. júli.
tramsögumaður (Klemens Jónsson):
Eg finn ekki ástæðu til að halda langa
ræðu um þetta mál, en vil leyta mér
að visa til nefndarálitsins að öllu leyti.
Eg gjöri það þvi íremur, sera nefndin
heflr tengið þann mann, sem hér má
álítast færastur til að dæma um það
mál, Bjarna Sæmundsson flskifræðing,
til að ieiðbeina henni i því efni, og er
álit hans tekið upp i nefndarálitið, og
eins og þaö ber með sér höfum við
ekki séð næga ástæöu til að verða við
óskura frá Norður- og Austurlandinu i
þá átt, sem þær hafa stýrt, að banna
algjörlega hvaiaveiðar í landhelgi, heldur virðist oss réttara að þessu sinni,
að fara til stjórnarinnar og biðja hana
að gjöra gangskör að því, að þetta mál
verði rannsakað.
Það eru aðallega 2 liðir, sem hér
koma til greina:
1. Að stjórnin fái
þann mann, sem við höfum á að skipa
og sem hefir styrk á tjárlögunum til
slíkra rannsókna, Bjarna Sæmundsson,
til þessa starfs. Ef svo færi, ad meiri
styrk en hann hefir þyrfti til þess, þá
finst mér rétt, að veita hann á fjárlögunuro, en annars veldur þetta eigi i
rauninni annari breytingu, en að þessi
maður að sjálfsögðu færi til Eyjafjarðar
næsta sumar, 1 eða 2 árum áður en
hann annars mundi fara þargað.

Hinn liðurinn er sá, að skora á stjórnina, að leita upplýsinga um sams konar
rannsóknir i Noregi.
Að sinni er ekki hægt að gjöra annað en þetta, og verður það að biða
næsta þings, áður útgjört verði um málið,
því þá fyrst verður árangurinn kominn
af rannsókninni.
Eg finn svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekara um þetta mál, en óska,
að deildin samþykki frumv.
Að því er breyt.till. snertir, þá er
hún að eins sjálfsögð orðabreyting.
ATKV.GR.: Tillagan var samþykt
með 12 atkvæðum og afgreidd til efri
deildar.

Mentamálanefnd.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um mentamál. (C. 18); ein urar., 7. júlí.
f'lutningsmaður (Jón Þórarinsson):
Það er orðið svo framorðið, að synd er
að lengja mjög umræður að þessu sinni.
Eg býst heldur ekki við, að sliks gjörist þörf, því að eg tel víst, að háttv.
deild muni telja það sjálfsagt, að skipa
nefnd í máli þessu.
Að því er verksvið nefndarinnar
snertir, þá vakti það einkum fyrir okkur flutningsmönnum, að hún tæki sérstaklega til meðferðar hin lægri mentamál vor.
En þó er þar .með engan veginn loku
skotið fyrir þaö, að ástæða verðí fyrir
hana að taka einnig til meðferðar æðri
mentamálin, einkum að þvi leyti, sem
snertir samband þeirra við hin lægri.
ATKVGR.:
Nefndarkosning samþ.
með 16 atkv.
Kosningu hlutu:
Jón Þórarinsson
með 20 atkv.
Sigurður Gunnarsson
-- 15 —
Eirikur Gíslason
— 14 -
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Valtýr Guðmundsson
með 13 atkv.
Einar Jónsson
—
8 —
og var varpað hlutkesti milli haus og
JensPálssonar, sem hafði hlotiðjafumörg
atkvæði.
Nefndarálit: C. 84.

Skilyrði fyrir landssjóðsstyrk
til barnakouslu.
(Þingsál.)
TILLAGA til þingsályktunar um skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til barnakenslu (C. 85); fyrri umræða.
Framsögumaður (Jón Þórarinsson):
Þegar mentamálanefndin fór að ihuga
hin lægri mentamál vor, þá lágu fyrir
henni ýmsir vegir til að stinga upp á
ýmsu til endurbótar, en hún áleit ráðlegra að halda sér við jörðina og fara
ekki fram á annað en liklegt væri að
samþykt yrði hér í deildinni. Það er
annars illa farið, að þingið hefir ár
eftir ár þurft að boilaleggja um þetta
efni, án þess að fá nokkra leiðbeining
frá stjórninni í því; því það er varla
við þvi að búast, að þingið geti leyst
eins vel af hendi og stjórnin þær umbætur, er koma þyrfti á mentamálin.
Nefudin hefir í öllum höfuðatriðum
haldið
sömu
skilyrðunum
fyrir
landssjóðsstyrk
til barnakenslu og
áður, en að eins breytt þeim i ýmsum
smáatriðum.
Fyrsta breyttill. er við skilyrðin fyrir landssjóðsstyrk til barnaskólanna.
Það er gjört ráð fyrir, að skólinn standi
undir 3 manna nefnd, en hreppsnefndin kjósi 2 nefndarmanna, en 3. maður
sé presturinn, sem sé sjálfkjörin 1 nefndina. Þótti nefndinni eðlilegt, að þeir,
aem hafa fjárveitingarvald til skólanna,
hafi lfka hönd f bagga með, hvernig
þeim sé stjórnað. Aftur á móti er það
Alþ.tíð. B. 1899.
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venja, að presturinn hafi aðalumsjón
með fræðslu barna, og það eins þótt um
engan skóla sé að ræða.
Sömuleiðis áleit nefndin rétt, að
prófdómandi við árspróf skólans sé
annaðhvort maður úr skólanefndinni,
eða hún kjósi mann til þess; það virðist eðlilegra, að skólanefndin gjörí það
en sýslunefndin, eins og nú á að eiga
sér stað, enda veit eg ekki, hvort þvi
ákvæði er hlýtt.
6. skilyrðið vona eg að háttv. deild
fallist fúslega á, að nauðsynleg kensluáhöld séu til við hvern skóla til afnota
við kensluna, og það er í rauninni óþarft að lýsa fyrir háttv. deild, hve
nauðsynlegt það er, að hver skóli hafi
kensluáhöld, og hve ósanngjarnt það er,
að ætlast til, að kennari 'kenni án
þeirra, því það er likt að fá kennara
börn til kenslu án kensluáhalda og
að senda fólk út á engjar til sláttar og
fá því hvorki orf né hrifu til heyverkanna. Nefndin hefir leyft sér í nefndarálitinu að nefna nokkur af hinum
helztu kennsluáhöldum, er hún hafði
hugsað sér: og má lesa það á þingskj.
84, og þarf eg þvf ekki að fara frekara
út i það. En eg finn ástæðu til að taka
það fram fyrir hönd nefndarinnar, að
þessi upptalning kensluáhalda er að
eins gerð til bendingar, en úr því verður kenslumálastjórnin að skera, hvað
af verkfærum telja má nægilegt.
Á skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til
sveitakenslu hefir nefndin lika leyftsér
að gjöra nokkrar breytingar, og eru
aðalbreytingarnar tvær.
Hin fyrri þeirra elr sú, að sveitarsjóðirnir leggi að minsta kosti jafnmikið fé til kenslunnar og landssjóðsstyrknum nemur, og hin síðari sú, að ekki
sé tekin önnur börn til greina, þegar
útblutað er landssjóðsstyrknum, en þau,
sem notið hafa kenslu að minsta kosti
101 (8. ndv.).
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2 mánuði; þvi nefndin gekk út frá þvi,
að tiltölulega litið gagn yrði að þeirri
kenslu, sem barn nyti skemri tfma,
og ekki væri vert fyrir landið að
styðja hana. Að öðru leyti eru litlar
breytingar gjörðar á hinura núverandi
skilyrðum.
Nefndin taldi æskilegt, að til stjórnarinnar kæmu glöggar kensluskýrslur, og þar sem sæist greinilega kenslufyrirkomulag við hvern skóla, og þvi
hefir nefndin farið fram á, að nákvæmar skýrslur fylgi öllum styrkbeiðnum,
bæði frá skólunum og umgangskennurunum, um alt fyrirkomulag kenslunnar, og alt, sem þar að lítur; því það
má ekki lengur svo til ganga, að
kenslumálastjórnin
hér í Reykjavik
hafi enga hugmynd um kenslumálefnin i
landinu, að undantekinni prófskýrslunni
og um nemendafjölda; því stjórnin ætti
að fá að vita sem flest, sem þar að
lýtur. Nokkrir úr mentamálanefndinni
hafa átt kost á, að kynna sér skýrslur þær, sem stiftsyfirvöldunum eru
sendar; en það er ekki hægt að sjá
af skýrslum þessum, að fáeinum undanteknum, hvernig kenslunni er hagað,
óg oft eru þær ekki annað en registur
yfir börnin og vitnisburði þeirra við
vorprófið. Eg hefi átt kost á að kynna
mér nokkur skólahús, og veit, að kensluáhöld í sumum þeirra eru hér um bil
engin. Skólahúsin eru mjög ófuilkomin og óhentug; oft ekki af þvi, að fé
hafi ekki verið nægilegt, heldur af þvi,
að húsin hafa verið bygð eftirlitslaust
og bendingalaust af hálfu hins opinbera, bygð af mönnum, sem enga hugmynd hafa ura það, hvernig skólahús
eiga að vera. Væri æskilegt, að stjórn
landsins gæti séð um, að bætt yrði úr
því, og mætti oft gjöra það með litlum
tiikostnaði. Þegar ný skólahús eru
reist, mætti laga margt i þeim eldri,
að minsta kosti borð og bekki, svo
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húsin yrðu notadrýgri. En þetta er ekki
gjört, og hygg eg að það komi af því,
að kenslustjórnin eða stiftsyfirvöldin
hafi ekki nægilega glögga hugmynd um
ástand skólanna.
Nefndin hefir leyft sér að koma með
ákvæði viðvikjandi ráðningu kennaranna, sem ier fram á, að þeir séu ráðnir með skriflegum saraningi, með 3
mánaða uppsagnarfresti. Þvi það vakti
fyrir nefndinni, að það gæti verið óþægilegt fyrir báða hlutaðeigendur,
að ástandið væri svo, sem nú er; því
nú fer kennarinn burt á sumrum til
að leyta sér atvinnu annarsstaðar, og
imyndar sér oft, að hann verði næsta
vetur kyr við sama skóla og áður; en
þegar hann kemur heim á haustin, er
búið að ráða annan mann í stað hans
og þar ;.ð auki hefir hann ef til vill
átt kost á kenslu við annan skóla,
sem hann hefir setið af sér vegna þess, að
hann reiddi sig á, að hann gæti orðið
kyr. Á saraa hátt getur kennari einnig brugðist skólanefnd, sem hefir reitt
sig á, að hann mundi halda áfram
kenslu hjá sér, og gæti slíkt enda lsitt
til þess, að enginn nýtur maður fengist fyrir kennara, þegar í ótíma væri
komið. Þetta vill nefndin nú koma i
veg fyrir með þvi, að það sé iandssjóðsstyrksskilyrði, að ráðning kennara
hafi verið gjörð með skriflegum samning, og álitur hún 3 mánaða uppsagnarfrest hæfilega langan á báðar
hliðar.
Þá er eitt atriði, sem nefndin álitur
að rétt 8é að taka til greina, nefnilega,
að bjóðist 2 menn til kenslu á sama
stað, er óreyndir séu, og annar þeirra
hafí gengið á kennaraskóla, þá skuli
hann að öðru jöfnu tekinn fram yfir
binn, Bem ekki hefir notið kennarafræðslu. Hér er farið svo hóflega í
sakirnar, að ekki er hægt að segja, að
eldri kennurum sé gjört með því rangt
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til, og vona eg því, að háttv. deild
verði með þeirri tillögu; þvi þar sem
hér er farið fram á svo lítil réttindi
handa raentuðum kennurum, þá væri
eftirtektavert, ef þingið samþykti þetta
ekki; þvi að þá liti það svo út, sem
deildin áliti, að menn yrðu ekkert færari til kenslu fyrir það, að hafa notið
kennarafræðslu, þvi að það væri einkennileg mótsögn i slíku, þar sem hin
háttv. deild þó 1 hinu orðinu veitir
nokkurt fé til að halda uppi kenslu
handa þessum mönnum. Álitið er og, að
þörf sé á sérkunnáttu til að takast á
hendur önnur störf í lifinu. Þannig er
talið nauðsynlegt, að prestsefni gangi á
prestaskóla, skipstjórar á sjómannaskóla o. s. frv.; og á sama hátt munu
menn verða að játa, að nauðsynlegt
sé, að kennaraefni gangi á kennaraskóla, og engum dettur i hug að efast
um, að allir þessir menn bljóti fyrir
það að verða færari til að takast á
hendur þau störf, sem skólar þessir
húa þá undir.
Eg ætla ekki að tala fleira um
þessi skilyrði að sinni, heldur fela þau
velvild og íhugun háttv. deildar; og þó
einhver finni eitthvað út á þau að
setja, vona eg að hann athugi það með
gætni og velvild, og beri sig saman
við nefndina um breytingar þær, er
hann óskar að gjörðar séu; því það er
ekki þýðingarlaust, hvernig þessi skilyrði eru samin, þar sem þau eru hin
einu kenslulög vor, og ekki er með
öðru móti hægt að sjá um, að landssjóðsstyrk til barnakenslu sé varið
heppilega.
Sighvatur Arnason: Eg ætla ekki að
verða margorður um tillögur þær, sem
hér liggja fyrir, heldur að eins minna á
eitt atriði í siðari kaflanum viðvfkjandi sveitakennurum, þar sem svo er
ákveðið f 4. till., að kennarinn kenni
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að minsta kosti 6 mánuði af árinu,
en svo er háttað minu héraði, að
kennarar vilja og þurfa að leita sér atvinnu við sjóróðra á vertiðum, og á
hinn bóginn er mörgum bagalegt, að
missa börnin frá snúningum á heimilunum um þann tfmann, þegar karlmenn eru farnir til sjóróðra. Vildi eg
þvf óska, að ekki væri ákveðinn lengri
kenslutími en 5 mánuðir, sem yrði frá
okóber-byrjun til þorra-loka. Því slikt
er nauðsynlegt bæði vegna kennaranna sjálfra og foreldra eða húsbænda
barnanna í þeira héruðum, er eg þekki
til. En kenslutímann, sem er tiltekinn
fyrir hvert barn, 2 mánuðir, álít eg
hæfilegan.
Vil eg skjóta þessu til háttv. nefndar, að hún taki þetta til ihugunar, svo
löggjöfln komi ekki í bága við hagsmuni raanna og kringumstæður i þessu
efni.
Jón Jensson: Það er eitt atriði í tillögunni, sem verður að lagast, ef það
á að koma að tilætluðum notum. í
tillögunni segir nefnilega svo: »sé kostur á kennara, sem staðist hefir próf
við kennaraskóla, skal hann tekinn
fram yfir óæfðan kennara, þegar kennarar eru ráðnir*. Eins og háttv. framsögura. útlagði þessa ákvörðun, þá getur þetta verið góð bending; en hann
bætti líka inn íákvörðuninaorðunum: »að
öðrujöfnu*. Sé þessum orðum »að öðru
jöfnu* bætt við, kannast eg við, að það
er rétt, að taka mann til kennara fram
yfir annan, sem tekið hefir kennarapróf; en reyndar verður þá þessi ákvörðun fjarskalega lítilsverð, að eins
hrein bending, þar eð skólanefndirnar
geta alt af sagt, að umsækjendurnir
séu ekki jafnir að öðru leyti. En eins
og skilyrðið er nú orðað í tillögunni,
að taka skuli þá menn, sem tekið hafa
próf við kennaráskóla, fram yfir alla
101*
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aðra menn til barnafræðslu, þá er það
beinlinis skaðlegt, að setja slikt ákvæði.
Eg bendi á þetta til þess, að háttv.
nefnd geti lagað það til síðari umræðu.
En um leið vildi eg spyrja að þvi,
hvað meint er með kennaraskóla. Eins
og menn vita, þá er hér til kennaraíræðsla, en ekki kennaraskóli. En sé
hér með þessum mönnum átt við þá,
sem notið hafa kennarafræðslunnar i
Flensborg, þá vil eg spyrja, hvort ekki
er ætlast til, að þetta skilyrði nái lika
til þeirra kvenna, sem notið hafa kennarafræðslu við kvennaskólann íReykjavik, sem byrjað var að veita i vetur
sem leið og haldið mun áfram eftirleiðis.
Framsögumaður (Jón Þórarinsson):
Nefndin er að sjálfsögðu þakklát fyrir
bendingar þær, er hafa komið fram
frá háttv. 1. þm. Rangv. (Sighv. Á.)
viðvikjandi því ákvæði fyrir styrk til
sveitakennara, að þeir yrðu að kenna
að minsta kosti 6 mánuði, þar sem
hann tók fram, að i sinu héraði væri
þannig háttað, að ekki væri hægt, að
koma börnum saman til kenslu um
vertíðina, og mun nefndin taka til ihugunar, hvort gjörlegt sé að breyta úr
6 mán. i 5 raánuði.
Hvað snertir annað atriði i tillögu
nefndarinnar, sem háttv. þingm. Rvk.
(J. J.) mintist á, að sé kostur á kennara, sem staðist hefir próf við kennaraskóla, skuli hann tekinn fram yfir
óæfðan kennara, þegar kennarar séu
ráðnir, þá held eg athugasemd hans
sé bygð á dálitlum misskilningi á til
lögunni. Nefndin þóttist taka af öll
tvímæli með því, að segja, að sá er
tekið hefði próf við kennaraskóla, yrði
tekinn fram yfir óæfðan kennara, þ. e.
mann, sem ekki hefði kent áður eða
átt við barnakenslu fyr. Meiuing till.
er, að þegar samkepni er um kensluna,
eða tveir sækja, sem ekki hafa kent
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áður, annar ekkert próf hefir hlotið og
hinn með prófi, þá gangi sá fyrir, er
prófið hefir hlotið, án þess þó að nefndinni detti í hug að neita þvf, að það
geti komið fyrir, að sá, er prófið hefir,
geti reynst ver en hinn.
Þar sem sami h. þm. (J. J.) mintist á,
hváð nefndin meinti með orðinu »kennaraskóli*, þá vil eg svara því, að nefndin hafði kennarakensluna í Flensborg
fyrir augum. Þær kröfur, sem þar eru
gerðar, eru hinar minstu, sem nefndin
telur að heimta megi. En að því er
þá kensluleiðbeining snertir, sem fram
kvað hafa farið síðastliðinn vetur við
kvennaskólann í Reykjavik, þá er það
svo mjór vísir, að mér fyrir mitt leyti
datt hann ekki í hug, og nefndinni vist
heldur ekki; en það er sjálfsagt, að
vaxi sá visir, svo að hann standi jafnfætis kennarakenslunni í Flensborg, þá
verða nemendur frá báðum þeim skólum að standa jafnt að vigi.
Jón Jensson:
Eg skal játa, að eg
skildi »óæfðan« kennara í till. I mótsetning við mann, sem gengið hefði á
kennaraskóla, en að það er ekki rétt,
eftir þvi, sera h. framsm. (J. Þ.) benti
á. En það gjörir lítinn mun á agnúunum, sem roér finnast á till. Með þessum
skilningi standa þá i mótsetningu hvorir
við aðra annars vegar æfðir kennarar
og þeir sem gengið hafa á kennaraskóla, og hins vegar þeir, sem ekki
hafa kent áður eða gengið á kennaraskóla; það verður eins rangt fyrir það,
eins og till. gjörir, að binda aðgang að
barnakenslu, að þvi er þá snertir, er
eigi hafa verið kennarar áður, við það,
að hafa gengið á kennaraskóla; því að
maðurinn getur fyrst og fremst á annan hátt hafa aflað sér ágætrar mentunar; hugsum oss t. d. efnilegan stúdent, eða kandidat frá prestaskólanum;
og i annan stað getur sá maður, er
gengið hefir á kennaraskóla, haft stór-
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galla, verið drykkjumaður og óregluroaður, og haft ýmsa aðra annmarka.
Mér fanst b. framsögum. ganga út frá,
að mennirnir hlyti að vera jafnir að
öðru leyti en kennaramentuninni; en
þetta þarf ekki að eiga sér stað, og á
sér sjaldnast stað. Ákvæðið getur aldrei orðið annað en bending til skólastjórnanna, en hefir ekkert bindandi
gildi. Og eg er viss, um að hver skólastjórn gjörir það, sem bún getur, til þess
að fá sem hæfastan og sem mentaðastan mann fyrir kennara, svo bendingin
getur jafnvel verið óþörf.
Guðjón Guðlaugsson: Eg verð að
vera mótfallinn þvi, eins og áður,
að sveitirnar leggi fram fé til sveitakenslu. Ef eg þarf heimiliskennara á
annað borð, þá held eg sveitakennara.
Eg beld að það sé margur, setn alls
ekki kærir sig um, að sveitin leggi fé
til. En að einstakir menn leggi fé til,
þá getur oft verið vandhæti á að ákveöa,
hversu mikið það skuli vera, meðan ekki
er vist, hversu mikinn styrk kennarinn
fær úr landssjóði, eða hvort hann fær
nokkurn styrk. Eg álít réttast, að þetta
atriði sé strikað út.
Að kennarinn kenni endilega 6 mánuði af árinu, álit eg einnig óþarft, og er
þvi ákvæði mótfallinn; aðalatriðið er, að
kennarinn sé vel hæfur, en hitt heflr
aftur á móti litla þýðingu, hvort hann
kennir lengur eða skemur. En hitt er
sjálfsagt að taka fram, að hver unglingur ekki njóti kenslu skemur en 2
mánuði af árinu. En setjum svo, að i
einni sveit séu 3 sveitakennarar, sem
hver kennir 2 mánuði, þá fæ eg ekki
séð, að sú sveit sé óverðugri fyrir að
fá styrk en sú sveit, sem hefir einn
kennara um lengri tíma.
Mér skilst,
sem menn álíti, að þetta sé styrkur til
kennarans sjálfs; en aðgætandi er, að
þetta er ekki styrkur til kennarans
sjálfs, heldur til þeirra, sem hann kenn-
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ir hjá.
Ef kennarinn fær styrk úr
landssjóði, þá græði eg það, að hann
verður ódýrari við mig. Hitt atriðið,
sem h. þm. Rvk. (J. Jens.) tók fram
viðvíkjandi forgangsréttinum, þá er eg
honum þar alveg samdóma.
Naltýr Guðmundsson:
Það var einungis stutt athugasemd, sem eg vildi
gera út af orðum h. þm. Strand. (Guðj.
G ), þar sem hann hafði það á móti
tölulið 2, að sveitir ættu að leggja fé
til, og áleit það illa til fallið, þá vakti
það fyrir nefndinni, að sveitirnar ættu
að réttu lagi, eins og í öðrum löndum,
að bera allan kostnaðinn við barnakensluna, og að þvi marki ættum við
að stefna, þó það verði svo að vera
fyrst ura sinn, að landssjóður hlaupi
undir bagga. Vilji einhver sveit ekki
leggja fram fé til jafns við landssjóð,
þá er hún ekki verð fyrir styrk. En
svo gætu menn sagt sem svo, að þetta
gæti orðið til þess, að sumar sveitir létu
vera að ráða nokkurn kennara. En við
því getur presturinn spornað. Presturinn getur heimtað, að börnin hafi notið svo og svo mikillar kenslu, til þess
að börnin verði fermd, og því heimtað
sveitakennara, ef uppfræðingin fæst
ekki á annan hátt.
Viðvíkjandi hinu atriðinu, um að
kennarinn kenni 6 mán., þá er það
nauðsynlegt, þó ekki væri vegna sveitarinnar, þá samt vegna kennarans, því
þess er ekki að vænta, að almennilegir menn ráði sig til skemri tiroa, t d.
3 mán. Sé styttri tími ákveðinn, er
hætta á, að ekki fáist nema ónýtir
kennarar. Það er því miklu betra að
hafa þetta ákvæði um 1 mann í 6 mán.,
heldur en t. d. 3 menn í 2 mán. Það
gefur tryggingu bæði fyrir kennarann,
og eins fyrir sveitina að fá betri kennara.
Guðjón Guðlaugsson: Það getur verið, að það sé rétt, að þær sveitir, sem
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ekki vilja leggja til fé, séu ekki verðar að fá styrk, en þá því að eins, að
það komi fram sem sveitarmáletni. Þó
ein hreppsnefnd vilji ekki, þá get eg
og nágranni minn tekið kennara, án
þess að það komi neitt við tilhlutun
sveitarstjórnarinnar; þess vegna álit eg
ekki rétt, að binda styrkinn við sveitir. H. þm. Vestm. (V. G.) er ekki
kunnugur í sveit, að minsta kosti hefir
hann ekki verið i hreppsnefnd, og veit
þar af leiðandi ekki, hversu þægilegt
er að eiga við sveitarmálefni, og fá
samþykki tyrir greiðslum úr sveitarsjóði, sem ekki eru beinlínis ákveðnar
með föstum lögum.
Viðvíkjandi þvi, hvort betra sé að
hafa 1 mann sem kennara í 6 mánuði,
eða 3 menn í 2 máauði, þá er það að
eins undir því komið, hvort þeir eru
góðir kennarar. Það má líka vel fá
kennara í 4-5 mán., og er það hentugri tími, því börnin þurfa oftast að
notast til vinnu, t. d. að smala á vorin,
og þá er ekki hentugt fyrir menn að
missa þau þá frá vinnu.
Aftur á móti er eg vel ánægður
með skilyrðið um 2 mánuðina, því það
er skilyrði fyrir því, að börnin njóti
einhverrar kenslu; en álít 6 mánaða
takmarkið óþarft
ATKVGR.: I. hluti tillögunnar með 6
undirliðum og athugas. samþ. með 13
atkv.
II. hluti, 1. liður samþ. með 13 atkv.
2. liður samþ. með 13:8 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Björn Sigfússon,
Kl. Jónsson,
Guðj. Guðlaugsson,
Eirikur Gíslason, Guðl. Guðmundss.,
Jens Pálsson,
Halldór Daníelss.,
Jón Jensson,
J. Jónss. þm. A.-Sk.,
J. J., þm. Eyf.,
Skúli Thoroddsen,
Jón Þórarinsson, Þórður Guðmundss.,
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já:
net:
Olafur Briem,
Þorl. Guðmundss.
Sighv. Árnason,
Sig. Gunnarsson,
Tr. Gunnarsson.
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen.
3 liður sþ. með 15 atkv.
4. liður feldur með 14 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Eirikur Gislason, Björn Sigfússon,
Jens Pálsson,
Guðjón Guðlaugss.,
Jón Þórarinsson,
Guðl. Guðmundss.,
Sigurður Gunnarss., Halldór Danielss.,
Valtýr Guðmundss., Jón Jensson,
Þórður Thoroddsen. J. Jónss., þm. A.-Sk.,
J. Jónss., þm. Eyf.,
Olafur Briem,
Sighv. Árnason,
Skúli Thoroddsen,
Tr. Gunnarsson,
Þórður Guðmundss.
Þorl. Guðmundsson.
5. liður sþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrri athugas. á eftir samþ. með 11
shlj. atkv.
Siðari athugas. feld með 13: 8 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Kl. Jónsson,
Eirikur Gislason, Björn Sigfússon,
Jens Pálsson,
Guðj. Guðlaugsson,
Jón Þórarinsson, Guðl. Guðmundss.,
Sig. Gunnarss.,
Halldór Daníelsson,
Tryggvi Gunnarss., Jón Jensson,
Valtýr Guðmundss., J. Jónss.þm. A.-Sk.,
Þórður Thoroddsen. J. Jónss. þm. Eyf.,
01. Briem,
Sighv. Árnasou,
Skúli Thoroddsen,
Þórður Guðmundss.,
Þorl. Guðmundss.
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Málinu vísað til siðari umr. með 18
samhlj. atkv.
S í ð a r i umr. (C. 202,223,232), 28. júli.
Framsögumaður (Jón Þórarinsson}: Eg
skal fyrir hönd nefndarinnar i þessu
máli lýsa þvi yfir, að hún hefirákveðið, að ganga að breyt.till. þeirri, sem er
á þingskj. 223, að til sveitakenslunnar
sé lagt annaðhvort úr sveitarsjóði eða
frá einstökura mönnum jafnraikið fé og
greitt er úr landssjóði. Nefndin ætlaðist einmitt til, að þessi skilningur yrði
lagöur í till., eins og hún var orðuð, en
hún sér, að hér í breyt.till. eru tekin af
öll tvímæli.
Annars vegar hefir nefndin sjálf komið með tvær lítils háttar breyt.till. til
þess að verða við ósk h. deildarm. 1.
er það, að kenslutíminn hjá sveitakennurum sé styttur úr 6 mánuðum 1 5 mánuði, þar sem einn h. þm. benti á, að
6 mánaða skilyrðið væri of langur timi
á sumum stöðum. 2. hefir athugasemdinni um ráðning kennara verið breytt
þannig, að inn í hana er bætt: >að
öðru jöfnu* samkv. bending h. þm. Rvk.
(J. Jens.), því netndin vildi ekki halda
þvi fast fram, að sá, er tekið hefir
kennarapróf,skyldi undantekningarlaust
tekinn fram yfir þann, er prófiaus er.
En hins væntir nefndin, að h. deild við.
urkenni, að þeir, sern tekið hafa kennarapróf, sé að öðru jöfnu hinum færari.
Þar sem nefndin hefir hér farið að ósk
h. þm., er ekki ástæða tii að efast um,
að h. deild samþykki tiliögurnar eins og
þær liggja fyrir.
Sighvatur Árnason: Eg skal fúslega játa
það, að eg get betur felt mig við að
kenslutimi sveitakennara sé fremur ö
mánuðir en 6 mánuðir. En þó eg léti
það i ljósi við fyrri umræðu málsins,
að eg vildi heldur 5 mánaða en 6 mánaða timatakmarkið, þá vildi eg þó helzt
af öllu, að ekkert timatakmark um það
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væri sett i till., því eg vii, að hvert
hreppsfélag ráði þvi, hvað kenslan
standi lengi yfir; en hinu er eg hlyntur, að ekki sé miðaður styrkurinn við
önnur börn en þau, sem notið hafa
kenslu að rainsta kosti i 2 mánuði, en
eg vildi fremur halda því föstu, að
kenslutimalengdin í heild sinni væri
ekki ákveðin, þvi það er hartaðbinda
sveitarfélögin svo, að þau megi ekki ráða
því, að hafa heldur 2 kennara skemri
tíma en 1 lengri tima,þar sem svo stendur
á, að það álízt haganlegra; því að þar
sem erfitt er um samgöngur milli bæja,
vegna vatnstalla eða vegalengdar, þá
getur verið óhentugt, að hafa kensluna
þegar komið er fram á þorra eða vertið, og er vanalega hentugastur til þess
fyrri hluti vetrar fram að jólum. Eg
álít þvi óhentugt og koraa í bága við
hagsmuni manna, að binda hendur á
sveitahreppsbúura í þessu efni, og kenslan getur orðið að eins góðum notum
fyrir .þvi, þótt kenslutíminn í heild sinni
verði styttri, og vildi eg því, að feld
væri till. um tímalengd kenslunnar, en
2 raánaða ákvæðið látið standa.
ATKVGR.: Breyttill. á þingskj. 223
fyrri liður- sþ. með 16 shlj. atkv.
Brt. á þskj. 232 fyrri liður sþ. með
14 : 2 atkv.
Brt. á þskj. 223 síðari liður þar með
fallinn.
Brt. á þskj. 232 siðari liður sþ. með
13 shlj. atkv.
Till. þannig breytt sþ. raeð 18 shlj.
atkv. og send Ed.

Réttur til barnakenslu.
(Þingsál.)
*
TILLAGA til þingsályktunar um rétt
til að taka að sér barnakenslu (C.
86); fyrri umr., 25. júli.
Framsögumaður (Jón Þórarinsson:)
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Það mætti virðast svo eftir atkv.gr.
um hið síðasta mál, einkum siðasta lið,
sem háttv. þingdeild þætti ekki enn
kominn timi til að taka þau ákvæði,
sem hér er farið fram á; en eg hygg
þó, að háttv. deild vilji, að þeir einir
hafi barnakenslu á hendi, sem bæfir
eru til þess. Á vetrum ganga hér
kring um 200 manns, sem hafa styrk
til barnakenslu, og það þætti vist undarlegt i flestum öðrum löndum en á ís
landi, ef ekkert eftirlit væri haft með
þvi af hálfu stjórnarinnar eða þingsins,
hvaða menn framkvæmdu þetta starf,
og að við kærðum okkur ekkert um,
hvernig það væri gjört. Nefndin hefir
þá skoðun, að hér sé nauðsynlegt fyrir
þing og stjórn að hafa hönd i bagga,
og hefir því stungið upp á, að eftir ákveðinn tima kenni enginn börnum
annar en sá, sem hefir tekið próf, eða
hafi sýnt sig vel bæfan til þess, og álit eg rétt fyrir þingið, að stefna að
því.
Eg heyrði áðan talað um, að stúdentar og jafnvel kandídatar frá prestaskólanum gæfu sig oft við barnakenslu,
og það væri hart, ef þeir mættu ekki
takast barnakenslu á benduc til raóts
við þá, sem tekið hafa kennarapróf.
Eftir minni skoðun er það ekki harðara fyrir prestaskólakandídat að vera
neitað um barnaskólakennarastarf móti
kennaraskólakandidat, heldur en það
er fyrir kennaraskólakandidat að
vera neitað um prestsembætti móti
prestaskólakandiat. Um stúdenta frá
latínuskólanum tala eg ekki í þessu
sambandi. Ekkert af þeirri mentun,
sem þeir hafa aflað sér, fer í þá áttina, að gera þá hæfa barnakennara.
Ætli hinura háttv. þin^m. þætti ekki
lika bart — likl. harðast af öllu — að
neita lögfræðiskandidötum frá Kaupmannahafnarháskóla um barnakennara-
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starf, ef maður með kennaramentun
sækir á móti honum?
Aðalatriðið er, að fá efnilega unga menn
og einmitt með kennaramentun til þessa
starfs, þvi annars verður það helbert
kák. Árangurinn af starfinu stendur
og fellur með kennaranum sjálfum.
Og viðurkenhandi það, að kennaraskólamentun sé hin eina heppilega mentun
fyrir slika menn, heflr nefndin komið
fram með þessa tillögu. Þingið hefir
þegar um nokkur ár viðurkent það i
verkinu, að það sé á sömu skoðun og
nefndin um þetta, þar sem það hefir
lagt árlega fram tugi þúsunda til barnakennarafræðslu. En um leið og þingið
viðurkennir, að þessi kensla sé nauðsynleg til að útvega góða barnakennara, um leið verður það að sýna, að
það meti þessa góðu kennara meira en
aðra lakari, með þvi að veita þeim
réttindi umf'ram hina.
Eg vil biðja menn að athuga það,
að tillagan fer alls ekki fram á, að
eftir 1905 séu allir útilokaðir frá barnakenslu aðrir en þeir, sem tekið hafa
kennarapróf. Hún gerir þvert á móti
ráð fyrir, að allir kennarar, sem búast
má við að séu að nokkuru liði, o: allir
þeir, sem hafa sýnt sig svo dugandi,
að raenn hafa viljað halda þá við
kenslu i 5 ár, verða kennarar eftir
sem áður.
Ef tillagan verður samþykt, sem eg
efast ekki um, þá mundi aukast aðsókn að kennaraskólanum við það, ?ð
framtíðarhorfurnar yrðu betri fyrir
nemendur hans.
Eg álít, að með því að samþykkja
frurav. ,8é stigið nauðsynlegt spor. Eg
treysti því, að háttv. deild hugsi vel
um og yfirvegi, hvað mælir með málinu og móti, áður en hún greiðir atkvæði á móti því.
Og eg vona, að
hún samþykki það að þessu sinni, og
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þeir sem hafa eitthvað’á móti því, beri
sig saman við nefndina áður en þeir
fella það, þvi vel mætti vera, að nefndin gæti breytt þvf að einhverju leyti.
Eg skal taka fram, að nú er sjómannamálið komið í það horf, að engum er eftirleiðis leyfilegt að færa skip,
nema bann haflgengið i sjómannaskóla
og náð þar prófi, og þessi góði rekspölur þess máls er mestmegnis því að
þakka, að stjórnin varð saúnfærð um
nauðsyn þess og undirbjó það undir
þiugið.
Það þótti þá hart, að aðrir
mættu ekki færa skip en þeir raenn,
sem próf höfðu tekið. En nú þykir
öllum það sjálfsagður hlutur. Hvernig
sem fer um tillögu þessa nú, getur hin
háttv. deUd verið viss um, að þess verður ekki mjög lengi að bíða, að stjórnin
og þingið og þjóðin viðurkenni nauðsyn slikra ákvæða, og þeim, sem þá
eiga kost á að sjá þá mótspyrnu, sem
frumvarpið fær hér, mun geta á að
lítast um skilning þingsins og tillögur
um barnafræðsluna.
Jón Jensson: Eg skal játa það, að
það er í sjálfu sér meining f því, að
setja 8kilyrði í þá átt, sem hér er farið
fram á fyrir því, að geta fengið stöðu
sem barnakennari; það er ekki nema
eðlilegt og líkt því, sem á sér stað f
öðrum efnum, að menn vilji tryggja
sér, að sá sem tekst barnakenslustarf
á hendur sé fær um það. Og eg álít,
að þegar nóg er orðið af lærðum barnakennurum i landinu, þá sé sjálfsagt að
setja þetta skilyrði. En það var ekki
aðallega þetta, sem eg ætlaði að tala
um, heldur form tillögunnar. Hér liggur fyrir þingsályktun, sem fyrst á að
koma til framkvæmda 1905.
Eg skil
ekki í þvi, hvernig menn hugsa sér að
slfk ályktun geti gert nokkurt gagn
eða hafi nokkura þýðingu. Það er eðlilegt og alt öðru máli að gegna, þótt
Álþ.tíð. B. 1899.
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þingið búi til skilyrði í þingsályktunarformi fyrir útborgun á styrk til barnakenslu, sem hið sama þing ályktar að
veita skuli. Sú tillaga kemur til frarokvæmda þegar á næsta tveggja ára
tímabili. En hér er um tillögu að ræða,
sem fyrst á að taka til greina eftir
1905.
Eg skil ekki í, að þingið geti
gert nokkura slíka tillögu, því að eg
ætla, að hún verði orðin dauð og
kraftlaus eftir tvö ár, og getur þá
stjórnin ekki heldur farið að taka hana
til greina að þeim tíma liðnura. Vér
vitum það, að lög, sem samþykt hafa
verið á einhverju þingi, verða að hata
náð staðfestingu konungs, áður en þing
kemur saman að tveim árum liðnum;
annars eru þau dottin úr sögunni; og
og eg skil ekki í þvi, að þessi tillaga
eigi að geta verið lífseigari en lög frá
þinginu. Tilgangurinn með tillögunni
ætti þá að vera sá, að hún bindi hendur eftirfarandi þinga, en slikt sjáum vér að i raun réttri yrði heldur
ekki. Næsta þing gæti búið til ályktun þvert ofan i þessa, þótt hún væri
þá til, og ónýtt hana með því.
Tillagan er því i raun og veru meiningarlaus.
Eg veit eigi heldur, hvort hægt verður að fullnægja ákvæðum tillögunnar
árið 1905, þótt hún héldi gildi þangaðtil; það er ekki vist, að þá verði nóg
til af kennaraskólastúdentum eða mönnum, sem verið hafa þá barnakennarar
i samfleytt 5 ár, til þess að fullnægja
kennaraþörfinni. Og þó nú svo kynni
að verða, þá þykir mér það hart, að
ágætiskennari skuli eiga það á hættu,
að vera útilokaður frá opinberri kennarastöðu, af því að hann hefir ekki
tekið kennarapróf eða verið barnakenn
ari 5 undanfarin ár. (Einar Jónsson:
Athugasemdin aftan við tillöguna!)
Það getur verið, að hún bæti nokkuð
102 (9. nóv.).
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úr skák, enda er það aðallega formhlið
tillögunnar, sem eg hefi á móti, og
hennar einnar vegna finst mér ekki
vera hægt að samþykkja hana.
Framsögumaður (Jón Þórarinssori):
Athugasemdir h. þingm. Reykv. (J.
Jenss.) um formhlið tillögunnar mun
verða tekin til ihugunar. En aftur á
móti virðist ekki mikil ástæða til að
taka ti) greina athugasemdir hans um
efni hennar, enda játaði háttv. þingm.
(J. Jens.), að minsta kosti óbeinlínis, að
sjálfsagt væri að ráða fyrir kennara
þá menn, sem kennarafræöslu hefðu
uotið, þegar nóg væri orðið til af
þeim.
Nefndin sá, að það voru að eins tveir
vegir fyrir hendi til að reyna að flýta
fyrir því, að landið fengi sem bezta
kennara; annar sá, að búa til lög liks
efnis og tillagan, eða þá koma með
þingsályktunartillögu. Hún valdi nú
tillöguveginn, bæði af þvi að hún ætlaði, að öllu vænlegra væri að koma
málinu eftir þeim vegi gegnum þingið,
og af því að hún hafði þá trú, að tillagan mundi vera svo lifseig, að bægt
væri að halda i henni líftórunni frain
til 1905. Nefndin áleit, að vildi stjórnin sinna tillögunni, þá mundi hún sjá
ráð til að tilkynna fólkinu með.stjórnarbréfi eða á annan hátt, að það væri
vilji hennar og þingsins, að eftir 1905
yrðu ekki aðrir ráðnir til kennarastarfa
en þeir, sem fullnægðu ákvæðuro tillögu þessarar, og að tillagan komist
þannig að því leyti í flokk meðlögum,
sem stjórnin staðfeatir, að hún hafi ekki
tapað þýðingu sinni eftir tvö ár, heldur komi bún til framkvæmda á sinum
tima, nema því að eins, að alþingi
breyti ákvæðum hennar.
Að öðra leyti leyfi eg mér að leita
álits hæstv. landsh. um það, hvort réttarí muni skflningur minn og nefndar-
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innar á máli þessu eða skilningur h.
þingm. Reykv. (J. Jenss.).
Landshöfðingi: Eg verð að lýsa því
yfir, að eg álit að ákvæðin um það, hve
nær lög þau, sem stjórnin staðfestir
ekki, missa þýðingu sína, geti ekki náð
til þingsályktana, og þótt svo væri,
getur stjórnin áður en næsta þing kemur saman tekið tillögu þessa til greina
með þvi, að láta í ljósi vilja sinn um
að framfylgja henni á sinum tima, ef
til kemur; mundi þá þessi yfirlýsing
hafa svipaða þýðingu að því er tillöguna snertir, eius og staðfestingin að því
lög snertir.
En sjálfsagt er það, að
tillagan getur ekki verið rétthærrí eu
lög, og að þingið því getur breytthenni
eða afturkallað hana, hvenær sem þvi
sýnist. Það hefir sjálfsagt verið meining nefndarinnar, að yrði tillagan samþykt af báðum deildum þingsins, og
ef stjórnin aðhyltist hana, þá mundi
hún vel geta lifað þangað til 1905,
verði henni ekki breytt af þinginu fyrir þann tíma; og fæ eg ekki betur séð
en að sú skoðun háttv. nefndar sé
rétt.
Jón Jensson: Mér var það sönn ánægja, að heyra hæstv. landsh. lýsa
yfir þvi, að þessi tillaga gæti haft von
um að lifa þangað til 1905. Reyndar
hefi eg aldrei vitað dæmi til, að þingsályktunartiilaga hafi sem slik lifað
fram yfir tveggja ára tíma, án þess að
hafa komist i framkvæmd á þvi timabili. En hitt þykist eg skilja, að stjórnin geti tekið upp innihald tillögu þessarar, og gefið það út sem auglýsingu
um, að hún muni framfylgja henni
1905. En þótt nú stjórnin geti þetta,
þá þykir mér mjög óliklegt, að hún
vilji það, þar sem hún veit, að hún
getur á engan hátt bundið þingið i
þessu efni, og getur þvi átt á hættu,
að skjal hennar verði orðið marklaust

i

i

1621

Béttur til barnakensla.

1905, eða fyr, engu síður en tillagan,
sem hún vildi dubba upp eða gjöra ódauðlega.
Guðjón Guðlaugggon:
Eg er á
sama máli og h. þm. Rvk. (J. Jenss.)
um það, að tillaga þessi geti ekki verið mjög kraftmikil 1905, og eg verð að
segja það, að eg álit þingið gjöra oímikið spaug að sjálfu sér, ef það fer
að samþykkja slika tillögu, sem er aldeildis þýðingarlaus. Sér i lagi væri
það nokkuð spaugilegt, ef það kæmi
upp úr kafinu, að á þvi berrans ári
1905 væri enginn kennaraskóli til, og
enginn styrkur úr landssjóði veittur til
umgangskenslu eða barnaskóla; þá gæti
eg búist við, að þingið yrði rækilega
að athlægi fyrir aðgerðir sínar nú.
Auk þessa er tillaga þessi ósanngjörn,
og skal eg þar nefna ákvæðið undir
stafiið b., þar sera gjört er að skilyrði, að kennari, sem ekki hefir gengið á kennaraskóla, verði að hafa kent
i samfleytt 5 undanfarin ár, til þess að
mega halda kenslu áfram eftir 1905.
Þó hann því væri búinn að kenna 10
ár eða lengur, að eins ef hann hefði
hætt kenslunni um stund, svo að hann
hefði ekki kent 5 samfleytt ár á undan 1905, þá ætti hann ekki að geta
staðist i sarakepninni móti einum nýgræðingi frá þessum svo kallaða kennaraskóla.
Eg veit, að það má segja, a’ð þessi
maður þurfi ekki annað en leita leyfis
stifsyfirvaldanna til þess að fá að halda
kenslunni áfram.
En eg býst við að
sumir séu svo stórir upp á sig, að hafi
þeir sýnt sig sem góða kennara, þá
geti þeir ekki fengið af sér að skríða
að fótum stiftsyfirvaldanna til að fá
kensluleyfið, en kjósi heldur að hætta
með öllu að vera kennarar.
Einar Jónsson : Það sem kom nefndinni til að koma naeð tillögu þessa var
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það, að hún hélt, að þingið mundi álita það rétt, að koma hér upp kennaraskóla sera fyrst, og að það mundi
hafa trú á því, að slíkur skóli mundi
reynast gagnleg stofnun hér eigi síður
en annarstaðar í heiminum. Hún treysti
því ennfremur, að þingið mundi hafa
þá trú, að það væri gagn, en eigi ógagn fyrir landið, að meira væri reynt
til að tryggja sér góða barnakennara
yfir höfuð en hingað til hefir verið
gjört, hvernig sem því yrði við komið.
Nú er nefndin á þeirri skoðun, að þeir
kennarar séu yfir höfuð betri, sem notið hafa kennarafræðslu, en aðrir kennarar, og þótti henni þá liggja beint við,
að þeiro væru trygð einhver forréttmdi
fram yfir aðra. Það getur nú verið, að
nefndin hafi ekki þekt fullvel skóðun
og vilja þingsins 1 þessu efni, og að
margir þeirra, sem nú sitja á þingmannabekkjunum, sjái enga nauðsyn á
kennaraskóla fyrir barnakennara; en
hvað sem þvf lfður, má telja það vfst,
að næsta þing eða næst-næsta þing
sjái hana betur. Það er lftt hugsandi,
að þingið komist að annari niðurstöðu,
þegar fram lföa stundir. Af sannfæringunni um nytsemd og nauðgyn kennaraskólans leiddi það aftur, að nefndin
áleit rétt, að frá þinginu kæmi að
minsta kosti bending um það, að þegar fram í sækti, mættu þeir, sem gengið hefðu á kennaraskóla eða notíð
kennarafræðslu, búast við þvi, að eiga
forgangsrétt að barnakenslunni. Eg
treysti því nú, að þingið muni vera á
sömu skoðun sem netndin um það, að
komist kennaraskóli i gott lag hérálandi,
þá muni óhætt að treysta þvf, að þeir,
sera á hann hafa gengið, verði yfif
höfuð hæfari til að kenna börnum en
aðrir, sem eigi hafa notið kennarafræðslu. En af þvf að búast má við,
að aðsókn að kennaraskóla verði ekki
102*
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nægileg fyrst í stað, til að fullnægja
barnakennara-þörfinni, þó að hann
kærnist nú þegar á, þá hefir nefndin
sett það ákvæði í tillögu sína, að þeir
sem hafa haft barnakenslu í samfleytt 5 ár, annaðhvort við fasta skóla
eða sem sveitakennarar, skuli eftir
1905 hafa rétt til að taka að sér
barnakenslu jafnhliða þeim, sem á
kennaraskóla hafa gengið; og til þess
að fyrirbyggja kennaravandræði, ef
ekki yrði hægt að fá nóga kennara úr
þessum tveim flokkum, eða einhver
önnur atvik mæltu með þvi, þá hefir
nefndin ennfremur slegið þann varnagla, að undantekningu megi fá frá
hötuðreglunni, eins og tillagan ber með
sér; það getur vel verið, að það hefði
mátt orða tillöguna öðru visi, án þess
tilgangi hennar væri spilt, og bæta með
því úr ósanngirni þeirri, er háttv. þm.
Strand. (Guðj. G.) fanst koma fram í
henni; en athugasemdin bætir i rauninni fyllilega úr því. Það, sem vakti
fyrir nefndinni, var, að setja ekki jafnhliða þeim, sem á kennaraskóla hefðu
gengið, menn, sem að eins hefðu kent
1—2 ár, heldur þá eina, sem töluverða
kensluæfingu hefðu fengið.
Það er
kunnugt, að fram að þessum tíma hafa
verið teknir ýmsir menn til barnakenslu, sem ekki hafa verið vel hæfir
til þess starfa, þvi að menn hafa einatt orðið að nota hvað sem í boði var,
að eins að kennarinn væri litið eitt
færari um að kenna en heimilið sjálft.
Heldur nú h. deild, að það væri svo
lítilsvert fyrir þjóðina, aö þetta kæmist
i betra horf? Eða heldur hún, að eigi
sé unt að kippa þvi í betra horf?
Nefndin þykist nú fyrir sitt leyti hafa
farið svo gætilega í sakirnar i tillögu
sinni, að hún vonar, að hver sá geti
aðhylst hana, sem ekki hefir bitið sig
fastan i þá trú, að bezt sé, að þingið
skifti sér ekkert af því, hverjir kenn-
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arar gegni unglingafræðslunni. Nefnd'
in hefir nefnilega, eins og sést á tillögunni, og eg þegar hefi bent á, lagt
það til, að eftir 1905 skyldu þeir einir
hafa rétt til barnakenslu, sem á kennaraskóla hefðu gengið, eða þá kent
börnura um nokkurra ára tíma; en þó
bætt þvi við, að með ieyfi stiftsyfirvalda eða hverrar þeirrar kenslustjórnar, er um það ætti að sýsia, gætu einnig aðrir fengið kensluleyfi. Hér er svo
vægt farið i sakir, að það virðist undarleg viðkvæmni, að telja hér rétt
manna borinn fyrir borð, og dálítið
einkennileg stórmenska væri það hjá
kennurunum, að geta ekki fengið af
sér að sækja um kenslustarfið, ef þörf
gerðist; að minsta kosti bæri það ekki
mikinn vott um kærleika til verksins
sjálfs, eða löngun til að stunda það.
Það vakti fyrir nefndinni, að ef einhver maður hefði verið notaður 5 ár
samfleytt fyrir kennara, þá væri með
því fengin töluverð trygging fyrir því,
að hann væri hæfur til kennarastarfsins. Hvort þeir hefðu fengið kensluæfinguna á þeim 5 árum, er nú líða
til 1905, eða fyr, gjörir auðvitað minna
til; nefndin batt sig nú við þetta af
þvi, að það benti á, að þeir menn væru
einmitt á þeim tíma (1905) viðurkendir sem hæfir kennarar, og mundu þá
einnig . standa til boða.
En bak við
tillöguna liggur sú hugsun, að fyrir
barnakennara eigum vér að eins að
velja vel hæfa menn, og að smátt og
smátt muni þekking vaxa svo i landinu, að heimilin muni geta tekið sjálf
að sér þá fræðslu, sem til fermingar er
heimtuð, en kennarar kendu að eins
það, sem þar væri farið fram yfir; en
þá leiðir af sjálfu sér, að meiri kröfur
verður að gjöra til þekkingar kennarans, þegar þetta er haft á bak við
eyrað. Eg vona að h. deild geti ekki
mótmælt, að þessi skoðun og stefna
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nefndarinnar sé rétt, og að það eigi
roiður við, að gjöra hálfgjört gys að
þessum gjörðum hennar.
Það kom til tals i nefndinni, hvort
líklegra væri að fá framgang í deildinni frumv. eða tillaga um þetta efni,
og var það álit nefndarinnar, að líklegt væri, að tillaga mundi roæta betri
byr en frumv. til laga, þvi að vér sem
sérstaklega höfumfengist við hin lægri
kenslumál hér á þingi að undanförnu,
höfum orðið þess varir, að hér rikir
æði-sterk ihaldsstefna i þeirn málum,
og að menn eru tregir á, að gjöra
nokkuð verulegttil þess að hrindaþeim
áfram, en reyna að komast af með
hið minsta, sem þeir sjá sér fært. Af
þessu leizt nefndinni óráðlegra aö bera
fram frumv. en tillögu; hún var hrædd
um, að ýmsum þætti lög um þetta efni
of bindandi; en leit svo á, að tillagan
gjörði það gagn, að vera sem bending
fyrir þá, sem barnakenslu ætla að takast á hendur hér eftir, um betri kjör
og meira álit á þýðingu þeirra, ogsem
yfirlýsing frá þinginu um skoðun þess
á þessari hlið kennaraspursmálsins,
yfirlýsing um þær kröfur, sem það
vildi, að gjörðar sé f nálægri framtið
til barnakennara. Ef það sýnast komin
einhver dauðamök á tillöguna 1901, þá
er alt af hægurinn á fyrir þingið, að
endurlifga hana. Eg get annars ekki
annað en furðað mig á því, hve mikil
deyfð ríkir f þinginu viðvíkjandi alþýðufræðslumálunum, og einhvern tfma
siðar raeir hlýtur að þvf að reka, að
menn undrist yfir því, að þessi deyfð
sýnist allra rótgrónust hjá sjálfum alþýðuflokki þingsins, hjá þeim flokkinum, sem að einu leytinu hefði mátt búast við, að væri allra sjálfsagðastur að
vilja berjast fyrir meiri alþýðufræðslu.
Vér verðum þó að játa það, að fyrsti
stofninn undir mentun þjóðarinnar er
alþýðufræðslan, og lika hitt, að það er
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næsta þýðingarraikið, hvernig sú fræðsla
er veitt. Það er auðvitað, að eg gjöri
ekk' lítið úr heirailiskenslunni, heldur
óska að hún fari æ meir og meir i
vöxt; en yfir höfuð má alls eigi búast
við, að hún geti orðið einhlit, þvi að
öll reynsla mentaþjóðanna sýnir oss
það, að nú á siðustu áratugura aukast
þekkingarkröfur þær, sem verður að
gjöra til hinnar uppvaxandi alþýðu,
engu minna en þær kröfur, sem gjörðar eru til þeirra, sem leggja stund á
hærri mentun. Það er yfir höfuð svo
margt, miklu fleira en hér er hægt að
fara út í, sem gerir það að verkum,
að ef þjóð vor vill reyna að fijóta í
kjölfar nágrannaþjóðanna, og eiga einhvern þátt i framfarallfi heimsins, þá
er ekki sýnilegt, að hún muni geta
komist af með þá fræðsiu, sem heimilin ein geti alment veitt, heldur þurfi
hún einnig á sérstökum kennurum að
halda, og þeim auðvitað helzt sem allra
beztum. Með þetta fyrir augum er tillaga nefndarinnar komin fram.
Björn Sigfússon". Eg skal ekki taka
þátt í umræðum um formið á þessari
tillögu, sem menn hafa verið að henda
gaman að. Eg játa það, að nefndinni
hefir sjálfsagt gengið gott eitt til að
koma fram með bana, en eg er hræddur um, að þessum góða tilgangi hennar verði ekki náð með þvi, að veita
öllum, sem taka prót í kennarafræðslu,
einkarétt til barnakenslu eftir 1905. —
Það eitt getur ekki orðið næg trygging
tyrir góðum barnakennurum, að veita
þeim sem á kennaraskóla hafa gengið
forréttindi. Þvert á móti.
Eg er hræddur um, að ýmsir, sem
hafa litla eða enga kennarahæfileika,
mundu einmitt fara að ganga á kennaraskóla, ef þeir fyrfr fram vita, að
þeir eftir á verði einir um hituna,
hvernig sem þeir reynast.
Margir kennarar, sem ekki hafa notið
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kennarafræðslu, bafa hingað til reynst
vel, en hvötin hjá þeim mundi fljótt
falia burt, þegar þeir vissu, að þeir
yrðu að lúta í lægra haldi.
Þessi skólasótt hér á landi er nú
örðin ákaflega roikil og alþekt, sumpart af þvi að mönnum þykir fýsilegt að
ná í þennan skólastimpil, og sumpart
af því, að þeir vilja reyna að koma
sér hjá líkamlegri vinnu. Þetta gæti
leitt til þess, að óefnilegir menn söfnuðust ura of að kennaraskólanum. —
Hvort prófið mundi líka verða svo
strangt, þegar til kæmi, að full trygging væri fengin fyrir góðum kennurum,
efast eg um, og eg veit ekki til, að
nokkur hafi falliö í gegn við Flens
börgarskólann enn sem komið er. —
(Jón Þórarinsson: Það kemur til af
ókunnugleik háttv. þingm. Húnv. (B. S.);
dæmin eru til þess, og það sami mað'urinn oftar en einu sinni).
Eg get sem sagt viðurkent hinn góða
tilgang í tillögunni, en eg <er eins og
eg tók fram áðan hræddur um, að
honum verði ekki náð með þessu. —
Eg álit ekki holt, að auka aðsókn að
skólanum með því, að veita lærisveinunum þessi forréttindi; en þeir munu
sjálfir ryðja sér til rúms, ef þeir reynftst vel.
Þramsögumaður (Jón Þórarinsson): Ef
þessi ástæða, sem h. þm. Húnv. (B. S.)
kom fram með, ætti að gilda sem veruleg
ástæða gegn tillögunni, þá verð eg að
segja það, að ástæðurnar eru farnar
að gjörast nokkuð óvandfundnar. —
flann vildi ekki láta þá menn, sem á
kennaraskólann ganga, njóta neinna
tor-réttinda; það mundi að eins verða
til þess, að fylla hann af ónytjungum,
og að menn mundu sækja hann til að
‘koma sér undan likamlegri vinnu. —
Eg verð að segja það, að mér finst
þessi mótbára h. þingm. Húnv. (B. S.)
áfveg ómðguleg.
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Et að það þyrfti að óttast það, að
skólinn fyltist af ónytjungum með því,
að veita nemendum hans einhver forréttindi, þá ætti eftir sömu reglu að
afneraa öll forréttindi við alla vora sérskóla, og menn ættu þá að segja: burt
með prestaskólann, burt með læknaskólann, burt með stýriraannaskólann
o. s. frv.
Háttv. þingm. A -Skaftf. (Jón J.) gat
þess, að bonum væri að vísu kunnugt
um, að góðir kennarar hefðu komið frá
Flensborgarskólanum, en hann hefði
líka heyrt, að lakir kennarar hefðu
koroið þaðan. Er þetta eina eða merkasta ástæðan fyrir háttv. þingm. til að
vera móti tillögunni?
Er nú nokkurt vit i þvi, að áfellast
stofnun fyrir það, og dæma hana óþarfa,
af því að einhvern tima hefði einhver
slakur neraandi komið þaðan? Hvað
mætti þá segja um prestaskólann okkar, eða læknaskólann, eða sjálfan háskólann ?
Jens Pálsson:
Eg vil taka undir
með háttv. þingm. Gullbr.-K. (J. Þór.),
að mig furðar á því, hvað þstta mál á
erfitt uppdráttar hér á þinginu.
Mig
furðar á því, að háttv. deild skuli ganga
svo seint að gjöra sér grein fyrir, að þar
sem alt að 200 manns fást við alþýðukenslu hér, þá sé það nauðsynlegt, að
tryggja sér það sem bezt, að þeir verði
hæfir verkamenn.
Háttv. þingm. Húnv. (B. S.) óttaðist,
að það gæti orðið hættulegt, að veita
námsmönnum af kennaraskólanum nokkur forréttindi; en eg get ekki skilið þá
hugsun. Eg álft einmitt hætturia meiri
hinum raegin. Þetta starf er enn ekki
svo borgað, og verður liklega ekki fyrst
í stað, að menn vilji verja bæði tima
og kostnaði til að undirbúa sig til þess,
ef ekki fylgir því einhver hvöt. —
Þaö er alveg óaðgengilegt fyrir efnilega unga menn og konur, að búa sig
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undir þetta starf, ef þessi kennaraefni
svo ekki á eftir mætti búast við þvf,
að vera tekin fram yfir þá, er enga
sérmentun hefðu fengið til kenslu. —
Eg lit svo á, sem slfk forréttindi ekki
mundu verða til þess, að menn færu
að leika sér að þvf, að taka kennarapróf, þvf launahvötin er hér svo sáralítil, en það sem mestu varðar i mfnum augum, er að fá efnilegt fólk til
að sinna þéssu starfi.
Eg hefi litlu að bæta við þetta, því
háttv. framsögum. (J. Þór.) hefir svo
vel og röksamlega tekið frara þær ástæður, sem mæla fram með málinu;
en eg skal að eins leyfa mér að bæta
því við, að í öllum löndum er alþýðumentun talið þýðingarmikið atriði, og
mikil áherzla lögð á það.
Skvldi það þá ekki vera augljóst,
að það hlýtur einnig að vera mikilsvarðandi málefni hér á landi?
ATKV.GR.: Tillagan var siðan, að
viðhöfðu nafnakalli, feld með 10 atkv.
móti 10, og sögðu
jd:
nei:
Einar Jónsson,
Klemens Jónsson,
Eiríkur Gislason, Björn Sigfússon,
Guðl. Guðmundsson, Guðjón Guðlaugss.,
Jens Pálsson, .
Halldór Daníelsson,
Jón Þórarinsson,
Jón Jensson,
Ólafur Briem,
J. Jónss., þm. A.-Sk.,
Sigurður Gunnarss., Sighv. Arnason,
Tryggvi Gunnarss., Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss., Þórður Guðmundss.,
Þórður Thoroddsen. Þorl. Guðmundsson.

Gagnfræðakensla m. m.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um kenslu
í lærða skólanum í Reykjavfk. (C.
499); ein umr., 23. ágúst.
Faftýr GwMnundsson: Eins og háttv.
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deild er kunnugt, kom fyrst fram i efri
deild frumv. sams konar og samþykt
var hér 1897, þar sem samþykt var
að minka kenslu i latínu og afnema
grfsku í lærða skólanum f Reykjavík.
Þetta frumv. mætti þá nokkurri mótspyrnu, og ráðaneytið sá sér ekki fært
að samþykkja það, sökum mótstöðu. af
hálfu kennaranna og stiftsyfirvaldanna.
Eg hefi nú kynt mér skjölin þessu
viðvíkjandi, og er ekki að sjá, að mótstaðan hafi verið svo mikil hér heiman
að.
Það var skipuð hér kennara-nefnd
til þess að ihuga þetta mál, og voru f
henni 3 af kennurum lærða skólans.
Tveir af þeim voru mótfalluir þessari
breytingu, enda voru þeir báðir klassiskir málfræðingar; en einn þeirra hafði
það á móti henni, að timinn var ákveðinn 3 ár, en hann vildi hafa hann 4 ár.
En svo, þegar almennur kennarafundur
var haldinn, þá aðhyltust 2 álit meiri
hluta nefndarinnar, en einn álit rainni
hlutans, og einn tók sérstöðu i málinu.
Atkvæðin voru þannig nokkuð jöfn. —
Þegar svo kom til stiftsyfirvaldanna,
þá vildu þau ekki samþykkja frumv.,
einkum af ótta fyrir þvi, að það. mundi
hindra aðgang stúdenta að háskólanum.
í Danmörku kom í vetur fram beiðni
frá öllum skólastjórum við privatskólana um, að stofna 3. deildina við
þá skóla.
Eins og menn vita, þá eru 2 deildir
við þá skóla, náttúrufræðisdeild, og söguog máladeild.
Þessi 3. deild átti að verða til þess,
að auka praktisku kensluna, en rninka
kenslu i latinu os afnema grfsfcu. —
Öllum foreldrum átti svo að vera fijálst,
í hverja deildina þeir kæmu börnum
sínum, og var það talið vist, að flestir
eða allir foreldrar mundu koma böcn-
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um sínum í þessa 3. deild, svo hinar
yrðu afnumdar af sjálfu sér.
En þó að öll stjórnin væri þessari
beiðni meðmælt, þá þorði ráðgjafinn
fyrir kenslu- og kirkjumálin þó ekki
að leggja frumv. fyrir rikisþingið i þá
átt, einkum vegna þess, að klerkastéttin setti sig á móti því, sökum afnáms griskunnar, en ráðgjafinn var
sjálfur biskup.
En hvað háskólanum viðvikur, þá
mundi ekkert þvi til fyrirstöðu, að stúdentar hefðu jafnt aðgang að honum
ettir sem áður.
Að vÍ8u liggur ekki fyrir nein yfirlýsing frá háskólaráðinu, en það stafar
af þvi, að engin beiðni hefir komið um
það frá kirkju- og kenslumálaráðaneytinu.
Það er enginn vafi á þvi, að það
lætur uppi aiit sitt, þegar beiðni kemur frá Kultusministeriinu. Og mér er
kunnugt um, að meiri hluti háskólaráðsins er þessari breytingu meðmæltur,
og hefi eg orð rektors sjálfs fyrir mér
í þvi.
En meðan þessi breyting er ekki
komin á i Danmörku, hefir háttv. efri
deild ekki þótt rétt, að samþykkja
frumv. i þá átt, heldur álitið heppilegra,
að fara þenna veg, sem tekinn er fram
i þingsályktunartillögunni, sem sé að
leita álits háskólans gegn um kirkjuog kenslumálastjórnina i Kaupmannahöfn, og verði háskólinn ekki á móti
breytingunni, að biðja stjórnina að leggja
frumv. fyrir næsta þing um þetta efni.
Vona eg að þetta beri góðan árangur,
þar sem stiftsyfirvöldin hafa bæði verið
í nefndinni ( háttv. efri deild, sem
komið hefir með þessa tillögu, og fallist á hana.
Eg fjölyrði svo ekki méira, en þykist vita, að háttv. deild muni vera
sömu skoðunar og áður i þessu máli,
og samþykki tillöguna.

ATKV.GR.: 1. liður tillögunnar samþyktur i einu hljóði.
2. liður tillögunnar samþyktur með
17 samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþykt án atkvæðagreiðslu.
Tillagan þar með samþykt og afgreidd til landshöfðingja sem þingsályktun frá báðum deildum alþingis.

N efndarskipan
um landbnnaðarmál.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um landbúnaðarmálið (C. 20 og 35); ein
umr., 7. júli.
Flutningsmaður (Pétur Jönsson): Eg
vona, að eg þurfi ekki að tala mikið
fyrir tillögu þessari. Eins og kunnugt
er, liggja hér fyrir þinginu svo margar
tillögur um landbúnaðarmálið frá þingmálafundunum, að það virðist full ástæða til þess, að skipa sérstaka nefnd
til þess, að ihuga tillögur þessar og
landbúnaðarmálið i heild sinni.
Það má búast við, að nefnd þessi
verði sumpart fjárlaganefndinni til aðstoðar, og sumpart má og gjöra ráð
fyrir, að hún muni hafa til meðferðar
sérstakar tillögur í lagaformi.
Eins og eg drap á, þá liggja þegar
fyrir þinginu ýmsar tillögur i máli þessu
frá þingmálafundum ívor; en auk þess
mun í vændum, að enn flaíri tillögur í
þvi muni koma inn á þingið. Eg gjöri
t. d. ráð fyrir, að fram muni koma tillaga um nýtt fyrirkomulag á búnaðarkenslunni, og enn önnur tillaga um
gróðrartilraunir i landinu; að minsta
kosti hefir það mál verið á dagskrá í
blöðunum.
En það, sem einkum mun vera eftirvænt af þinginu, er það, að það leitist
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við að gjöra einhverjar hagkvæmar
ráðstafanir viðvíkjandi verzluninni, að
því er landbúnaðinn snertir.
Það getur vel verið, að þingið geti
ekki bent þar á mörg góð ráð, því að
liklega er ekki auðvelt að ráða skjótar
bætur á þessu. En eitthvert spor kann
það þó að geta stigið i áttina.
Það hefir t. d. komið íram í blöðunum ósk um það, að landsmenn ættu
verzlunarerendreka i útlöndum, er reyndi
að greiða fyrir verzlun vorri þar. —
Menn hafa hugsað sér, að það hlyti að
mega koma á markaði fyrir sauðfé vort
viðar en á Englandi, ef fyrir því væri
beizt; sumum hefir þótt óliklegt, að
ekki væri hægt að selja fé all-arðvænlega í Belgíu og jafnvel á Frakklandi.
Eg ætla ekki að dæma neitt um þetta,
en býst þó við, að tillagan um verzlunarerindrekann muni meðal annars
koma til íhugunar á þessu þingi.
Enn er eitt mál, sem liklegt er að
verði tekið þar til meðferðar, mál, sem
eg hefi sérstaklega vakið máls á i
blöðunum; það er að gjöra oss mjólkina að verzlunarvöru.
Reyndar er þetta ekki beinlinis nýmæli; en eg þykist hafa leitt rök að
þvi, að landbúnað vorn muni muna
einna, mest um . það, ef mjólkin yrði
gjörð að nokkurn veginn arðberandi
verzlunarvöru.
Eg þykist líka hafa bent á, hverja
þýðing sú breyting mundi hafa fyrir
verulegar umbætur á landbúnaðinum.
En eigi dylst mér það, að þess muni
vart að vænta, að mjólkin geti orðið
verzlunarvara, nema þvi að eins, að
meiri þekking á meðferð hennar breið
ist út, og að fólk fáist til að vanda
sem bezt meðferðina, og geti eignast
nauðsynleg áhöld til þess, að gjöra sér
hana vel úr garði.
Alt þetta, ásamt svo mörgu öðru,
Alþ.tíð. B 1899.

þarf að koma til ihugunar í nefndinni.
Eg hefi að eins lauslega bent á fáein
atriði, sem eg gjöri ráð fyrir, að hin
fyrirhugaða nefnd muni taka til meðferðar.
Verkefni hennar er nóg og meira en
það, og eg vona, að nefndarkosningin
rauni engri mótspyrnu sæta; hitt tel eg
minstu skifta, hvort 5 menn eða 7 eru
kosnir í nefndina, þótt eg í sjálfu sér
álíti 5 manna nefnd nógu fjölskipaða.
Guðlaugur Guðmundsson:
Eg skal
leyfa mér að taka hér i sama strenginn og h. þm. A.-Sk. (J. J.) í öðru máli.
Það er í sjálfu sér dálftið varhugavert,
að vera að skipa almenuar nefndir í
önnúr eins stórmál og þetta er. —
Eg hygg það miklu hyggilegra, að þeir
menn, sem þykjast hafa öðrum fremur
þekkingu á þeim málum, sem um er
að ræða, að þeir reyni að koma fram
með þau i frumv.formi.
Það er hætt
við, að þessar almennu nefndir verði
til að dreifa áhuganum og spilla fyrir
framkvæmdunum. Eg skal taka til um
landbúnaðarnefndina; hún hefir nú svo
stórt verkefni fyrir höndum, að hún
getur varla vitað, hvar hún á helzt að
byrja; hún byrjar því einhversstaðar
mjög af handahófi, og ekki óliklegt, að
eins fari og á þinginu 1897, að hún
komist ekki á enda með störf sín. —
Þessi orð mfn miða þó eigi svo mjög
að þvf, að mæla hér á móti nefndarkosningu; fremur að hinu, að benda á,
hvernig hér horfir raáli við.
Eg gat þess, að nú eru komin fram
hér á þingi nokkur stórmál, sem snerta
landbúnaðinn, t. d. málið um afnám
framtals lausafjár til tiundar og breyting á gjöldum þeim, er bundin eru við
lausafjártíund, um toll á smjörliki og
um klæðaverksmiðju.
Ef nefnd þessi hefði verið skipuð
þegar i þingbyrjun, og hægt hefði ver103 (10. nóv.).
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ið að vísa öllum þessum málum til ins, hafa frestað þvi, og beðið eftir
hennar, þá heíði það eí til vill getað nefndarkosningunni.
orðið tíma-sparnaður; en, eins og nú
Eg játa það, að nefndinni er ætlað
horfir öllu við, efast eg um, að svo mikið starf og vandasamt; en raér hefir
geti orðið.
ekki dottið i hug, að hún mundi geta
Flutningsmaður (Pétur Jónsson): Eg annað því, að fást við alt landbúnaðarer ekki á sama máli og háttv. þingm. málið i heild sinni, heldur að eins þau
V.-Skaftf. (Guðl. G.) um, að vanséð sé sérstöku atriði þess, sem brýnust væri
gagnið af því, að skipa nefnd þessa.— þörfin á að reyna að ráða skjótar bætÞar sem svo margar tillögur liggja ur á.
fyrir um landbúnaðinn sem hér, þá
Reyndar held eg, að ekki standi á
sýnist mér hér um bil sjálfsagt, að mjög miklu, hvort heldur að 5 eða 7
kjósa nefnd manna, til þess að taka menn eru kosuir í nefndina; en af því
þær allar til yfirvegunar og færa þær að nú er þegar búið að hrúga allmiklsaman í heild, að því leyti sem unt er, um nefndarstörfum á háttv. deild, þá
og eg sé eigi betur en að til þessarar er þó máske ráðlegast, að eyða ekki
nefndar megi einnig visa þeim sérstöku fleiri en 5 mönnum i nefnd þessa.
frurav., sem fram kunna að koma
ATKV.GR.: Breyt.tilJ. 35 samþykt
með 14 atkv.
snertandi landbúnaðinn.
Það er satt, að þegar er búið að
Nefndarkosning samþ. i einu hlj.
kjósa full-margar nefndir hér í deildinni,
Kosnir voru:
Pétur
Jónsson
með 23 atkv.
einkum þegar litið er til þess, að enn
— 20 —
mun verða að bæta nokkrum nefndum Ólafur Briem
viö. En mér sýnist þessi verkaskifting Þorlákur Guðmundsson
— 20 —
milli nefnda eiga að geta reynst vel Guðjón Guðlaugsson
— 18 —
— 15 —
og hafa reynst fremur vel, það sem af Einar Jónsson
— 13 —
er. Allra sfzt finst mér landbúnaðar- Benedikt Sveinsson
málin mega sitja á hakanum hér á þingi, Björn Sigfússon
— 13 —
því þar er sá flokkur mála, sem mér
finst þingið eiga flestu fremur að leggja
Styrkveiting til búnaöarfélaga.
alúð við.
(Þing8ál.).
Björn Sigfússon: Eg get að mestu
leyti fallið frá orðinu, eftir að háttv.
meðflutningsm. minn (P. J.) hefir talað. TILLAGA til þingsályktunar ura styrkveitingu til búnaðarfélaga (C. 97,
Að eins til viðbótar því vil eg taka
150); fyrri umr., 26. júli.
það skarpt fram, að við flutningsmenn
höfum sérstaklega hugsað oss nefnd
framsögumaður (Pétur Jónsson): Eg
kosna i þeim tilgangi, að saireina sera skal ekki halda langar umr. ura þetta
flestar af tillögunum um landbúnaðinn, mál, en að eins leyfa mér að geta þess,
sem komið hafa fram i þingmálafund- að búnaðarnefndin ætlaðist ekki til
argjörðunum og öðrum skjölum til þings- þess, að gerðar séu neinar gagngerðar
ins, og koma þeim í form og samræmi. breytingar að sinni á þessum reglum,
Það er víst, að sumir þeir, sem haft heldur færa þær til meira samræmis
hafa í huga að koma með sérstök frv. til bráðabírgða, þangað til búnaðarféáhrærandi vissar greinar landbúnaðar- lag landsins væri komið á fastan fót.
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Gg skal þá minnast á breyt.till. þá,
sem koroið hefir frá h. 1. þm. Rangv.
(Sighv. Á.) við till. nefndarinnar, ogvil
eg geta þess, þó mér sé það ekkert
kappsmál, að eg hlýt að verða á móti
henni. Búnaðarnefndin var búin að
ræða þetta og komast að þeirri niðurstöðu, að 12 Q í dagsláttu væri sizt of
hátt í samræmi við önnur ákvæðisverk
f reglunum. Viðvikjandi hinni siðari
breyt.till. á sama þgskj. skal eg taka
það fram, að nefndin var búin að ihuga þetta atriði, en vildi i þessu efni
láta sitja við gömlu reglurnar, og áleit, að réttast væri að miða við það,
að grjót er ekki fyrir hendinni, heldur
þyrfti, eins og oftast er, að flytja það
að, og þótti því of mikið að leggja 4
faðma i dagsverk. Grjótgarðar eru að
jafnaði miklu kostnaðarmeiri en torfgarðar, og langtum ósvikulli jarðabót,
því grjótið er eilíf eign.
Eg veit að
það má kannske fá faðminn ódýrari en
hér er gert ráð fyrir, þar sem hraun
er eða grjót alveg við hendina; en það
er ekki sérlega viða.
Sighvatur Árnason: Eftir þeim reglum, er nú gilda, þá er túna-sléttun á
10 Q föðmum lögð í dagsverk, en h.
nefnd vill breyta þessu í 12 Q faðma.
Eg skal játa, að ekkert er þessu til
fyrirstöðu, þar sem hvorki er mjög
grýtt né mýrlendur jarðvegur, og að
12 Q faðmar sé þar alls ekki of mikið; en sé jörðin aftur á móti grýtt eða
mýrlend, verður verkið ervitt og þreytandi, og þá vil eg ekki fremur, ef
ekki siður, slétta þar 8 Q faðma en
12 Q faðma í góðri jörð, og því kom
eg með breyt.till. þá, er hér liggur fyrir, til þess að fá meðalveg i þessu efni.
Eg þykist þekkja til túnasléttana á
borð við raarga aðra, þvi eg hefl átt
við þær fram undir þennan dag, svo að
eg þekki mismuninn á góðri og vondri
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jörð til sléttunar, og álít eg því rétt,
að láta 10 faðma ákvæðið standa óbreytt, til þess að fá sem bezt jafnvægi milli manua, þar sem svo stendur á, að einn á við grýtta jörð, en
annar við góða jörð til sléttunar.
I 2. lagi hefí eg komið með þá
breyt.till, að 4 faðraar komi í stað 3
faðma i einblöðnum grjótgarði. Einfaldur grjótgarður er ekki mikils virði,
sé hann ekki hlaðinn úr stóru grjóti,
heldur hreint og beint hrófatildur, og
aðalkosturinn við hann er það, að búið er að draga saman hálft efni i tvihlaðiun garð. Það er rétt, sem háttv.
framsm. (P. J.) sagði, að grjótgarðar
eru venjulega ekki bygðir, nema grjótið 8é við hendina, og þá eru 4 faðmar
sannarlega alls ekki of mikið dagsverk; en þurfi að draga grjótið að, þá
skal eg játa, að 3 faðmar er nægilega
mikið, 1 samanburði við annað, sem
lagt er f dagsverk.
Að endingu skal eg minnast á áveituskurði; þó eg hafl ekki gjört
breyt.till. við þá, þá álít eg að regla
sú, að einstunginn
skurður sé 1
fet á dýpt og breidd, 400 teningsfet á
lengd, sé ekki röng út af fyrir sig; en
þar á móti verður þrfstunginn skurður,
3 feta djúpur, sem sé 200 teningsfet,
margfalt erfiðara verk, og ekki rétt
hlutfall, því það er töluvert meira en
helmingi verra verk við hvert teningsfet i þrlstungnum skurði en einstungnum, og því mun verra, sem hann er
dýpri, eða er grafinn í mýrlendi, þáf
sem vatn sækir að, þvi þá er gröftutinn mjög örðugt verk.
Einstunginn
skurður er þvi varla, þegar svo stendur á eða þar á móti, ekki of talinn 500
teningsfet.
Eg kem þó með breyt,till. við þetta, en vil að eins benda á
það, ef h. nefnd vildi taka það til yfirvegunar.
103*
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Framsögumaður (Pétur Jónsson): Eg
er hræddur um, að það sé dálftill misskilningur hjá h. 1. þm. Rangv. (Sighv.
A.) með áveituskurðina, og að hann
hafi ekki gætt að teningsfetatölunni i
hvorri tegund skurðanna fyrir sig. Það
er ósannað, að það sé helmingi meira
verk, að lyfta teningsfetinu úr þristungnum en einstungnum skurði; nefndin mun þó gjarna taka tillit til þessara bendinga.
Eg held, að h. þm.
hafi ekki heldur gætt þess, að hér er
yfirleitt freklega lagt í dagsverkið, og
þótti nefndinni það rétt, að setja ákvæðið heldur hátt, því þetta er hvort
sem er skoðað eins og ákvæðisverk, og
er eg sannfærður um, að það heldur
brýnir menn til, að inna meira verk af
hendi, að gjöra kröfurnar nokkuð háar, en verður til að draga úr vinnu, að
ákveða dagsverkið of lágt. Og viðvíkj
andi þvl, að 12 Q faðma sléttun sé of
hátt dagsverk að meðaltali, þá er eg
algjörlega mótfallinn því.
Að visu
verður sumstaðar, þar sem grýtt og
óþýð jörð er, eigi sléttað svo mikið; en
aftur á móti má sumstaðar slétta 20 Q
faðraa á dag. Dagsverkið i grjótgörðum er einnig sennilegt, þótt út af geti
borið, eftir því sem hagar til á hverjum stað, enda geta allar jarðabætur
verið ákafiega mismunandi örðugar,
nema ef til vill skurðir og flóðgarðar.
SigJivatur Arnason: Eg skal geta
þess,. út af orðum h. framsm. (P. J.),
að það var alls ekki meining mfn, að
draga dagsverkin niður, heldur að hlutfallið milli hinna einstöku dagsverka
verði sem réttast og sanngjarnast, og
að sjálfsagt sé, að gjöra þetta svo nákvæmt, sem auðið er, úr því verið er
að fást við það á annað borð.
Guðjón Guðlaugsson:
Það gengur
yfir mig, að jafn-gamall og reyndur
búraaður og h. 1. þm. Rangv. (S. Á.)
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er, hefir þá reynslu af vinnumönnum
sfnum, að þeir geti ekki sléttað í góðu
túni nema 10—12 Q faðma á dag, því
að slétta 10—12 Q faðma í grjótlausu
og góðn túni verð eg að álita ómagaverk, sem ekki sé gefandi nema matur fyrir. Það er engin vorkunn, þar
sem ekki er um hreinasta ódáðahraun
að ræða, að rista ofan af 50'—60 Q
föðmum á dag; þótt flag sé pælt með
skóflum — sem eg verð reyndar að álíta mjög óheppilegt — þá tekur það
ekki nema rúman dag, og loks er ekki
verið lengur en liðlega hálfan dag að
þekja þessa 60 Q faðma. Með þessu
móti má slétta 60 Q faðma á 3 dögum
eða 20 Q faðma á dag.
Eu þar er
aðgætandi, að þar með tel eg ekki að
bera áburðinn undir þökurnar; þvf eg
állt rangt að telja það með jarðabótum,
heldur jarðrækt, eins og þegar borið er
á tún; það er að eins betri máti til
fljótrar ræktunar, að bera undir þökur, en að bera alt ofan á; en jarðabót
er það ekki. Eg hefi reynt, að mögulegt er í grjótlausri jörðu og fremur
smáu þýfi að rista ofan af 100 Q
föðmum á dag; svo er og hægt að
plægja og herfa 300 Q faðma á dag,
og þekja 120—150 Q faðma, og gjörir þetta miklu meira dagsverk en hér
er farið fram á í þessum ákvæðum.
Eg álít það mjög óheppilegt, að of
lítið sé ætlað í dagsverkið; því það má
búast við, að af þeirri aðferð leiði sá
hugsunarháttur hjá mörgum verkamanni, að nægilegt sé, ef þetta ákveðna
dagsverk næst, þótt kringumstæður séu
svo góðar, að raiklu meira megi gjöra.
Vitanlega er líklegt, að ef of mikið
verk er ætlast til að gjört sé yfir daginn, að þá verði verkið ekki eins vel
af bendi leyst; en að því er þetta
dagsverk snertir, er langt frá þvf, að
það sé of hátt, nema i einstökum til-
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féllum, og þegar svo er, verður að líta
á það við verfcamanninn og sýna honum ekki ósanngirni, en í tilliti til styrksins verður að setja eitthvað fast, og þá
að reyna að: þræðá naeðalveginn. Þar
sem farið erftam á að færa dagsverkið á einhlöðnum grjótgarði úr 3 föðmirm upp í 4 faðma, þá játa eg, að það
er ottast ekki of mikið dagsverk: en
einmitt af þvf, að svo lítið er lagt i
dágsverk af óðrum jarðabótum, er ekki
ástæðá til þess að færa þetta dagsverk
upp, til þess að hlutföllin raskist ekki,
sem er aðalatriðið. Grjótgarðar, hvort
heldur einhlaðhir eða tvihlaðnir, eru
einhver hin dýrraætasta jarðabót, sem
ætti að hlynna að öllum jarðabótum
fremur, þvi þeir eru sú eina jarðabót,
sem aldrei getur eyðilagst raeð öllu,
því þótt garðurinn hrynji, þá er efnið
ávalt óskemt við hendina, og það er
fyrir mestu. Grjótgarðar eru ævarandi
jarðabót, sem ekki verður sagt um
neina aðra, að minsta kosti ekki um
opna skurði né torfgarða, og sama vill
verða með þúfnasléttur, séu þær ekki
þvi betur hirtar og varðar, bæði fyrir
ágangi og vatni. Eg skil ekki þá ástæðu h. 1. þm. Rangv. (S. Á.) fyrir
þvi, aö meira megi leggja i dagsverk
en gjört hefir verið af einhlöðnum grjótgarði, af þvi að þeir séu ekki hlaðnir
nema þar, sem grjót er við hendina.
Eg álít þetta gagnstætt þvi eðlilega, þvi
eina ástæðan fyrir þvi, að nokkur einhlaðinn grjótgarður er hlaðinn, er eflaust sú, að spara efnið einmitt þar, sem
erfitt er að ná því, en þar sera það
er við hendina, er hreint engin ástæða
til þess að hafa einhlaðinn garð.
Reyndar er reynsla fyrir því, að'einhlaðnir grjótgarðar verja betur fyrir
fénaði en jafnháir tvihlaðnir grjótgarðar, af þvi að fénaður á verra með að
fóta sig á þeim; en vegna þess, að þeir
skýla lakar, og þurfa tíðarí endurbóta,
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munu þeir ávalt vera taldiri sfdrr. hinum tvíhlöðnu.
H. 1. þm. Rangv. (Sighv. A.) vildi
ekki kannast við, að það væri misskilningur með áveituskurðina; en eg
held það þó, að meta beri tekningsfetið
meira en belmingi meira f þristungnurn skurði en einstungnum; en þó hlutfallið kunni að vera ekki alveg jafnt,
þá gat nefndin ekki verið að hnitmiða
það svo niður, að láta það ekki standa
á heilum hundruðum.
Mér var kappsmál um, að reglunum
ura skurðina væri breytt, því áður var
i dagsverki 400 fet af einstungnum, en 300 fet af þristungum skurði; en
það var óhæfilega hátt, því eg hefi
beinlínis reynt það sjálfur, og vil miklu
heldur slétta 20 Q faðma.
Annars er þetta ekki stórt mál, og
eg vona, að h. deild samþykki það,
því að það miðar að því, að gera rétt
hluttall milli hinna einstöku dagsverka,
og þar sem hækkað er á einstökum
stöðum, vona eg að menn sjái, að það
hafi ekki óheppilegar afleiðingar.
ATKVGR.: A. 1—3 samþ. með 19
samhlj. atkv.
I. breyttill. á þgskj. 150 við B. feld
með 11:6 atkv.
2. breyt till. á þgskj. 150 við B. feld:
með 14 : 5 atkv.
B. óbreytt sþ. með 18 samhlj. atkv.
Málinu vÍ3að til siðari umr. með 19
sarohlj. atkv.
Síðari umr., 28. júli (C. 97, 271).
ATKV.GR.: Breyt.till. (271) sþ. án
atkv.gr.
Till. samþ. með 17 atkv. og afgreidd
til Ed.

Smjörlfkisverksmiðja.
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Smjðrlíkisverksmiðja.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um srajörlíkisverksmiðju (C. 83); ein umr., 24.
júlí.
Framsögumaður (Þorldkur Guðmundssori): Nefndin í landbúnaðarmálinu hefir hefir haft smjörverkunarmálið sérstaklega til íhugunar, og komist að
þeirri niðurstöðu, að hið fyrsta, sem
þyrfti að gera i því efni, væri að koma
upp smjörgjörðarkenslu við búnaðarskólana, eða á öðrum stöðum, þar sem
það yrði álitið hentugast, og að lán
yrði veitt til þess að koma upp smjörgjörðarbúum, þar sem tiltækilegast
þætti og nautpeningsrækt væri mest.
Ef þetta fengist, sem nefndin vonar,
yrði það spor í áttina til hagsmuna fyrir landbúnaðinn, og til þess að gjöra
smjör að verzlunarvöru. En nefndin
sá einnig i anda, að þó þetta kæmist á,
þá gæti það ekki orðið einhlítt, eftir því,
sém staðháttum hagar hér á landi; hér
er margur bóndinn smár, og strjálbygt,
svo örðugt er að ná saman, og það er
ljóst, að smábændum erof dýrtað kaupa
þau smjörverkunaráhöld, sem útheimtast til þess að gjöra smjörið að góðri
verzlunarvöru. Nefndinni hefir þvi nugkvæmst, að bæta úr þessu, og kemur
því með þessa uppástungu, að rannsakað sé, hvort smjörlikisverksmiðja muni
ekki geta þrifist hér á landi, þvf að
enginn hér raun geta dæmt um það.
Nefndin hélt, að það mundi til mikilla
hagsmuna fyrir smærri bændur, svo
þeir geti flutt á einn stað það sem þeir
hafa afiögum af tólg og ýmsu rýrara
feitmeti, sem svo yrði gjört að verzlunarvöru með konstog kunnáttu, en ætti
að fylla upp í skarðið fyrir það sinjör,
sem flyttist út úr landinu, og yrði sú
srojörvara, er sjávarmenn keyptu, en
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yrði til að fyrirbyggja mikinn innflutning á margarine. Eg vona, að h. þingd.
verði raálinu hlynt, og að það fái framgang. Auðvitað mundi raunsókn sú,
sem hér er farið fram á, kosta nokkrar fjárframlögur, en það fé verður að
borga úr landssjóði.
Sighvatur Arnason: Eg ætla mér ekki
fyrir mitt leyti að lasta þessa till. i
sjálfu sér, en mér finst hún ótímabær,
sökum þess, að hérliggur fyrir þinginu
frurav. um aðfiutningstoll á margarine,
sem maður veit ekki, hvort verður í
þetta sinn að lögura; þvi verði það
ekki að lögum, þá finst mér ekki kominn tími til að stofna smjörlíkisverksmiðju hér á landi, þvi eg get ekki
skilið i því, að hún geti kept við útlent
margarine án verndartolls. Get eg þvf
ekki verið með till., og vil að málið
biði til næsta þings, svo menn sjái,
hverju fram vindur með smjörlíkistollinn.
Þórður Thoroddsen: Eg skal játa, að
nú er eg hættur að skilja landbúnaðarnefndina. Nýlega kemur hún með frv.
um aðflutningstoll á smjörliki, af þeirri
ástæðu, að hún segir nóg smjör í landinu, vill hefta aðflutning á smjörliki og
neyða menn til að kaupa islenzkt smjör;
telur hún líka, að tollurinn muni auka
smjörframleiðsluna í landinu. Landbændur eiga að fá markað hjá sjávarbændum fyrir innlenda smjörið. En í
sömu andránni kemur nefndin raeð till.
um, að stofnuð sé smjörlikisverksmiðja
hér í landinu. Eg sé ekki, hvernig á
að 8amrýma þetta: að fá markað fyrir
islenzkt smjör í landinu sjálfu með því
að loka 8mjörlikismarkaðinum fyrir
sjávarbændum, og um leið að stofna
smjörlikisverksmiðju, sera á að selja
smjörliki sitt innanlands. Þetta hlýtur
því að striða hvort á móti öðru.
Afþviaðeg vil landbændum og landb.-
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nefndinni vel, þá get eg ekki verið með
þessari till., og þar að aukifinstmér það
dálitið óviðkunnanlegt, að fara að biðja
stjórnina að fara að vasast i þessu, og
ættum vér helzt að halda þessu máli
lausu við stjórnina. Annað mál væri
það, eí landið sjálft ætti að koma smjörlikisverksmiðjunni á tót; þá væri ekkert að þvi, að skjóta þessu til stjórnarinnar; en það mun þó ekki meining
nefndarinnar, að láta landssjóð spekú
lera i smjörlikisgjörð.
Eg vil því skjóta þvi til nefndarinnar, hvort hún vill ekki taka till. aftur;
því mér þykir hún bæði óviðkunnanleg
og fara í þveröfuga átt við þá stefnu,
sem kemur fram i smjörlikistollsfrv.
íramsögumaður (Þorlákur Guðmundsson): H. 1. þm. Rangv. (S. Á.) sagði
um till., að hún væri ótímabær; en svo
má um margt segja, sem ekki er komið á fót. Eg hugði aldrei að mótbára
gegn till. þessari kæmi frá landbændunum; eg skil tremur í þvi frá sjónarmiði sjávarmanna, og þó ekki. Eg get
ekki skilið i þvi, að till. komi i bága
við frumv. um toll á margarine, enda
munu þeir menn, sem vilja ekki að
það gangi fram, geta huggað sig við
það, að það muni ekki komast í gegnum þingið, þvi það mun falla i Ed., eins
og 1897. Þeir, sem virða till. nokkurs,
hefðu þá kannske haít ástæðu tii að
geta sagt, að hún hefði átt að bíða
þangað til með að koma upp margarinefabriku hér, að búið væri að tolla margarine. Eg skil þó ekki, að sjávarmönnmundi þykja neitt lakara að borða islenzkt tilberasmjör, en þó það kæmi
frá útlöndum. Eg hygg, að hinar mörgu
sögur um tilberana hér séu spádómar
um það, að margarine-verksmiðja muni
risa upp hér á landi, og sé eg ekki,
að hún yrði til óhagnaðar fyrir sjávarmenn. Það er sagt, að sumt islenzkt
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smjör sé ekki gott; en ef margarinefabrikan kæmi upp, mundu menn ekki
þurfa að kaupa miður vel verkað smjör,
og geti það orðið til þess, að. verkun á
því batnaði. Má gjöra ráð fyrir, að
verksmiðjan keypti bæði smjör og tólg
til margarine-gjörðar, en þá mundi hún
ekki vilja kaupa nema bærilega vöru.
Þar sem h. 1. þm. Rangv. (S. Á.) sagði,
að margarine-verksmiðja mundi ekki
geta kept við útlendar verksmiðjur, þá
þykir mér slíkt ótrúlegt i landi, þar
sem mest er lifað á landbúnaði og framleiðslan á fituefnum er mikil i landinu,
og svo yrði flutningskostnaður minni
en á margarine, sem flutt væri frá útlöndum.
Eg held margt hafi verið gleggra i
höfði h. 1. þm. G.-K. (Þ. Th.) en það,
sem hann sagði i þessu máli, að svo
miklu leyti, sem eg heyrði ræðu hans,
því mér skildist svo, sem hann héldi
þvi fram, að stofnun þessarar margarineverksmiðju væri til þess, að vér
fengjum margarine með vægara verði
hér i landinu, þegar tollurinn væri kominn á margarine; en mér fanst hann
flétta svo saman smjörtollum og verksmiðjuhugsunum, að sjálfum honum
mundi verða erfitt að rekja það reipi
upp. Það er annars undarleg móða,
sem sækir á augu sumra, annars skarpskygnra manna, að þeir sjá ljón og birni
á veg’, þegar um það er að ræða, að
koma hér á fót verksmiðjuiðnaði.
Jón Jónsson, 1. þm. Eyf.: Það er fyrir
mér, eins h. 2. þm. G.-K. (Þ. Th.), að
það er öldungis óljóst fyrir mér, hvernig nefndin befir hugsað sér, að smjörgjörð mundi batna, ef hér kæmi upp
smjörlikisverksmiðja í landinu, og játa
eg, að eg skil ekki ástæður h. framsm.
(Þorl. G.). Fyrir mér standa þessar
tvær tillögur hvor á móti annari. Ef
bæta á smjörgerð í landinu, þá er fyrst
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að taka burtu það, sem aðallega heíir
staðið smjörinu fyrir þrifum, og það er
ekki slzt það, hvað þeir, sem keypt hafa,
hafa gjört litinn mun á góðu og slæmu
smjðri, en eg skal nú ekki fara um
þetta mörgum orðum. En mér finst, ef
margarine er tollað, þá sé það ívilnun
fyrir vonda smjörið, þar sem þá ætti
að vera hægra að selja það, og það sé
þvi gagnstætt tilgangi sinum, ef hann
er sá, að bæta smjörgerð í landinu, og
i alveg sömu átt gengur þessi tillaga
um að koma á fót iunlendri smjörlíkisverksmiðju, að hin spillir fyrir bættri
smjörgerð. Mér finst hún hafa sömu
annmarka og hin, og þar að auki aðra
stóra og athugaverða. Að fyrir nefndinni vaki aukin innlend smjörgerð, það
get eg vel skilið út af fyrir sig, en í
sambandi við tollafrumv., þá skil eg
ekki, að innlend smjörlikisgerð gefi tilefni til að vanda smjörið.
Mér skildist á h. framsm. (Þori. G.),
að þetta yrði til að efla landbúnaðinn,
hafi eg heyrt rétt, og að ýmsar afurðir
hækkuðu í verði.
Mér flnst hann
blanda hér saman, likt og á dögunum,
þegar talað var um tóvinnuvélar. Þá
var blandað saraan iandbúnaði og iðnaði, og talið, að uliariðnaður yrði til að
styrkja landbúnaðinn. En þetta er ekki
rétt; þeir, sera ekki framleiða efni þau,
er margarine er búið til úr, mundu
ekki hafa neitt upp úr verkemiðjunni,
heldur að eins verksmiðjueigendurnir
einir. Ekki er heldur að tala um, að
sarakepni geti átt sér stað við önnur
lönd. Þá er þetta fyrirkomulag, sem
ávalt er að fara meira og meira i vöxt,
en sem eg ekki get alls kostar felt mig
við, og það er að vera ávelt að skora
á 8tjórnina, að rannsaka og undirbúa
alla skapaða hluti, sem við höfum ekki
sjálfir vit á; ekki af þvi, að það í sjálfu
sér geti ekki verið rétt; en alt getur
gengið of langt, og við megum ekki
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vera að skora á stjórnina að undirbúa
það, sem litlar eða engar likur eru til
að geti kotnið til framkvætnda. Það
getur farið svo langt, að það verði
hreinasta fjarstæða. Ef við t. d. skoruðum á stjórnina, að rannsaka, hvort
ekki mætti framleiða hér kaffi og sykur, jú, það mætti kannske með nógu
mörgum miljónum og rafmagni.
Nei,
alt má yfirdrifa.
Eg efast um, að flutningsm. sé ljóst,
hve mikið fé þarf til að koma á fót
fullkominni smjörlíkisverksmiðju, og eg
hefi fyrir satt, að sú stofnun sé afardýr. — Samkv. þeim athugas., sem eg
hefl nú gert, verð eg að svo stöddu að
vera mótfallinn tillögunni.
Tryggvi Gunnarsson: Eg þarf ekki
að bera hönd fyrir höfuð landbúnaðarnefndinni, því eg er ekki í henni, en
mér finst auðskilið, hvað meint er með
þessum tveim tillögum, og get vel samrýrot þær. Eg hefl i öðru raáii spurt,
hvernig stæði á þvf, að landið komst
af með viðbit áður en smjörlíkið fluttist til landsins. Svarið til þess er, að
það kom af þvi, að þá notuðu menn
tólg og önnur fituefni til viðbits, sem
menn eru nú orðnir of finir til að leggja
sér til munns, og kaupa því heldur margarine. Að þvi leyti er það þvi rétt, að
koma á fót verksmiðju í landinu sjálfu,
til þess að búa til viðunandi viðbit úr
þvf fituefni, sem hér er til i landinu
sjálfu. Þegar verið er að tala um að1
bæta smjörgerð, þá hlýtur meiningin
að vera sú, að koma á útflutningi á
smjöri til annara landa; en afleiðingin
af því verður sú, að þá verður enn
meiri skortur á smjöri, svo innflutningur af margarine hlýtur stórum að
aukast, ef ekki er i landinu sjálfu verksmiðja til að birgja landið með það
smjör og margarine, sera þörfin útheimtir. En þó eg segi þetta, þá er ekki
þar með sagt, að eg sé samþykkur
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þessari tillögu, sem hér liggur fyrir,
því eg er samþykkur háttv. 2. þingm.
Eyf. (J. J.), að ekki sé rétt að vera
alt af að skora á stjórniua að rannsaka
alla hluti. Vér eigum sjálfir að rannsaka alt það, sem er við okkar hæfi,
og við eigum fult svo hægt með að
gera eins og stjórnin.
Eg álit að það hefði verið miklu
nær, að biðja hið unga og volduga
Búnaðarfélag Islands að rannsaka þetta
heldur en ókunnuga, útlenda stjórn.
Eg hefi haft áhuga á þessu máli, en
mér hefir ekki dottið i hug, að snúa
mér til stjórnarinnar f þvi, heldur
leitaði upplýsinga hjá manni, sem stendur fyrir margarineverksmiðja norðarlega f Noregi; eg áleit, að þar væri ástandið likt okkar. Eg hefi staðið i
bréfaskiftum' við hann sfðan í fyrra
sumar og get sýnt heilan bunka af
bréfum frá honum, ef þess væri óskað.
Sem sagt, mér þykir réttara og
heppilegra, að okkar eigin menn fáist
við slíkar rannsóknir, en að snúa sér
i þessu efni til stjórnarinnar, sem
hlýtur að vera mjög illa að sér f tilbúningi margarines.
Pétur Jónsson: Mér er ekki kappsmál, að þessi tillaga verði samþykt;
en mér er kappsmál, að svo verði álitið, sem landbúnaðarnefndin væri með
heilbrigðri skynsemi, en það heyrist
mér sumir vilja efa. Eg held lika að
það væri til æði-mikils mælst af einum manni, fð koma þeim háttv. þm.
2. þm. Eyf. (J. J.) og 1. þm. K.-G. (Þ.
Th.) í réttan skilning á þessu máii, þó
báðir séu gáfumenn.
Eg held, að það sé ekki neinn misskilningur né ósamkvæmni hjá nefndinni, að vilja tolla útlent smjör, og jafntramt koma á margarine i landinu
sjálfu. Mér sýnist það einmitt miða i
sömu áttina, en ekki koma í neinn
Alþ.tifr. B 1890.
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bága. Það væri auðvitað fávizka, að
setja á stofn margarineverksmiðju til
þess að keppa við innlent smjör. En
mér hefir ekki dulist það, að hér er
um verndartoli að ræða, toil, sem getur verndað bæði smjörframleiðsiu og
margarineframleiðslu i landinu. Þetta
er full samkvæmni.
En eg játa, að eg er samdóma háttv.
2. þiugm. Eyf. (J. J.) um eitt: eg geri
mér. ekki átórar vonir um að hér verði
framieitt smjörlíki, og einmitt af svipuðum ástæðum og hann; en að ekki
megi skora á stjórnina að gera rannsóknir því viðvikjandi, get eg ekki vei
skilið; eg hygg miklu fremur, að landsstjórnir séu skyldar til að rannsaka og
uadirbúa sérhvað það, er verða mætti
til gagns og heilla.
Jens Pálsson: Eg er samdóma háttv.
1. þingm. Rangv. (S. Á.) um, að þessi
tillaga sé of snemma fram komin, meðan ekki er útséð um, hvernig fer með
aðflutningstoll á smjörlikinu. Þvi þótt
þeir háttv. nefndarmenn, sem talað
hafa, ekki vilji játa, að hér sé um
neina mótsögn að ræða, þá hefir þeim
eigi hepnast að sýna fram á, að samræmi sé á milli þessarar tillögu og
frumv. um innflutningstoll á smjörliki, enda er auðsætt og ómótmælanlegt, að nái aðflutningstollurinn fram
að ganga, þá er þessi tillaga allsendis
óþörf.
Hinn fyrirhugaði tollur á smjörliki
er hreinn og beinn verndartollur. Ábrif hans hljóta þvi að verða sams konar og allra verndartolla, á hverjum iðnaði sem vera skal. Og áhrif verndartollanna verða aðallega þau, að auðga
þá, sem iðnaðinn reka, á kostnað þeirra,
sem iðnaðinn kaupa. 15 aura aðflutningsgjald af smjörllki mundi leiða það
af sér, að hin innlenda smjörlíkisverksmiðja gæti selt sitt smjörliki alt
104 (11. nóv.).
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að 15 aurum d^rara en aðflutt smjörlíki jafngott gæti selst, og eru það svo
raikil hlunnindi, að þau mundu vekja
spekulationsandann, og verða peningamönnum langsamlkga nógu sterk hvöt
til að reisa á stofn innlenda margarineverksmiðju.
Tollurinn mundi knýa
fram slíka verksmiðju, svo framarlega
sem hér á landi væru fyrir hendi þolanleg almenn skilyrði fyrir viðgangi
slikrar verksmiðju.
»
Það er vel athugandi, að komist
smjörlíkisverksmiðja á fót og þrifist,
þá missir landssjóður af smjörlikistollinum i vasa verksmiðjueigandans, og
vegna þess, að 15 aurar á pund hvert
er hár tollur, þá yrði um verulegt fé
að ræða, er tiu fyrir einn mundu vilja
slægjast eftir.
Af þessu tel eg auðsætt, að engar
sérstakar ráðstafanir þurfi að gera, og
engan kostnað að leggja út, til þess að
koma upp smjörlíkisverksmiðju. Koroist tollurinn á, kemur hún af sjálfu
sér.
Með aðflutningstollinum yrðu þá einstakir menn auðgaðir á kostnað þeirra,
sem þurfa smjörliki. Þessar yrðu afleiðingaarnar af þessum aðflutningstolli,
ef verksmiðjan yrði reist á stofn.
En þessar ráðstafanir munu og eiga
að færa upp verðlag á óvönduðu islenzku smjöri. Þeim, sem nú kaupa
margarin, er ætlað að kaupa bæði smjör
og margarin hærra verði. Með tilliti
til þessa er vel atbugandi, hvaða
fólk einkum kaupir margarin eða neytir þess sem viðbits; það eru vitanlega
einkum hásetar á þilskipum og þurrabúðarmenn, vanalega bláfátækir menn,
sem ekki geta borgað með peningum,
heldur fá sitt viðbit lánað upp á vinnu
sina eða vöru. En er nú liklegt, að
þessir raenn verði notadrjúgir kaupend-'
ur að islenzku smjöri? Eg býst ekki
við þvi; þvi þeir mundu ekki treystast.
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til að kaupa neitt feitmeti mun dýrara en þeir nú um skeið hafa átt að
venjast.
Svo skal eg ekki fara lengra út í
þessa sálma. En um tillögu þessa finst
mér ómögulegt að greiða atkvæði. Til
þess að mér væri það unt, þyrfti og að
vita um afdrif smjörlíkistollsins, og um
það, hvort landssjóður ætti að reka
þessa stofnun; því ef það er ekki meiningin, þá er þessi tillaga meira en óþörf; þvi undir eins og aðflutningstollur er kominn á smjörlíki, er eg viss
ura að það verða 10 fyrir 1 til þess að
spekúlera i þvi, að setja á fót innlenda
verksmiðju, og það verður bráðlega
gjört, ef önnur skilyrði fyrir þrifum
hennar eru fyrir hendi.
Framsögumaður (ÞorldJcur Guðmundsson): Eg get skilið mótbárur háttv. 2.
þm. Eyf. (J. J.) gegn tiilögu þessari,
sérstaklega þegar eg ber þær saman
við framkomu hans í klæðaverksmiðjumálinu. En jafn-erfitt átti eg með að
skilja rökleiðslu hans þá og nú, og
furðu-óskýrt fanst mér hann tala um
bæði þessi mál, svo skýrar og ljósar
sem ræður hans annars eru vanar að
vera.
Hann talaði um það, að þingið gæti
farið of langt i því að leita til stjórnarinnar og senda hana á stað til að
afla upplýsinga um hitt og þetta. Það
getur verið, að svo geti orðið; en hér
held eg að þó liggi beinast við að biðja
stjórnina að afla upplýsinga þeirra, sem
þarf i þessu máli. Hér er um nokkuð
að ræða, sem er óþekt hér á landi, og
sýnist þvi ekki nema um tvent að ræða:
annaðhvort að biðja stjórnina að afla
nauðsynlegra upplýsinga í málinu erlendis, eða þá að senda einhvern efnilegan og áreiðanlegan íslending utan,
til að kynna sér það.
Háttv. þm. (J. J.) sagði, að það mundi
vera ærið dýrt, að koma upp smjörlikis-
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verksmiðju; eg veit að þetta muni að
vísu vera satt; en þó er það sjálfsagt
mjög undir því komið, í hvað stórum
stil hún er reist.
Háttv. þm. Dal. (J. P.) mælti lika á
móti tillögunni, og kvað hana óþarfa
og setti bana i samband viö smjörlíkistollinn. En eg sá ekki betur en hjá
honum kæmi fram alveg sami misskilningurinn á málinu, sem hjá háttv.
1. þm. G. K. (Þ. Th.) og 2. þm. Eyf.
(J. J.), og þarf eg því ekki að svara
þvi sérstaklega.
Hann áleit að það
mundi verða stórkostiegt gröðafyrirtæki, að koma upp smjörlíkisverksmiðju hér i landi, ef tollur yrði lagður
á útlent smjörliki. Eftir þessari setningu
vill hann fyrir hvern mun, að útlendingar
hafi land þetta fyrir féþúfu i þessu sem
öðru. Að þetta, þó málið sé rannsakað,
verði skattur á þiskipaháseta og fátæklinga, munu fáir sjá nema hann; að
rainsta kosti mun það ekki hættulegt,
að stíga fyrst það spor, sem hér er
farið fram á, það spor, að leita sér
nauðsynlegra upplýsinga í málinu. En
þótt þingið hlutaðist til um, að þessara
upplýsinga sé aflað, geri eg ekki ráð
fyrir, að . verksmiðjan verði sett upp
og rekin fyrir landssjóðsfé.
Þá hefir það verið haft á móti till..
að óviðkunnanlegt sé að láta stjórnina
vera að vasast i þessu, og að hún muni
ekki bera mikið skynbragð á það. Svo
mikið skynbragð ber hún þó á það, að
hún veit, að smjör er nauðsynjavara,
og það mun allhægt að leita upplýsinga i Danraörku sjálfri i máiinu; því
að eins og við vitum eru Danir smjörgerðarmenn raiklir, sera flytja ógrynni
smjörs úrlandi burt, en bæði flytja inn
og búa til srajörliki i þess stað i landinu sjálfu.
Svipað ætti að geta orðið hjá oss;
vér ættum að geta flutt út smjör, en
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uotað aftur i þess stað margarin, búið
til hér á landi. Tólg er i lágu verði
og eiukum siðan sauðasalan teptist, en
allmikið af góðu efni í smjörliki hér til
i landinu. £g held annars að háttv.
þingm. (J. P.) hafi skoðað þetta mál
fult svo mikið frá sjónarmiði sjávarmanna og sóknarbarna sinna, eins og
frá sjónarmiði kjósenda sinna i Dalasýslu.
Jens Pdlsson: Eg á bágt með að
skilja undirtektir háttv. framsögumanns
(Þorl. G.) undir ræðu mina. Eg var
aðallega að sýna fram á, að þessi tillaga væri óþört, ef smjörlikistollurinn
yrði léiddur i lög, og því þætti mér
hún of snemma borin upp, á meðan ekki
væri séð fyrir endann á því máli; þvi
að auðvitað horfði þessu máli töluvert
öðruvisi við, ef smjörlikistollurinn kæmist ekki á. Eins og nú stendur er eg
þvi í vandræðum með, hvernig eg á að
greiða atkvæði um tiilöguna. En þvi
verð eg að mótmæla, að eg hafi hafi
sérstaklega fyrir augum hag eða óhag
sjávarbænda eða sveitabænda. Eg talaði að eins um málið frá almennu sjónarmiði; og eg held enn fram þeirri skoðun, að það geti ekki verið meining 1
þessari tillögu samfara frv. um toll á
smjörliki, nema ef vera skyldi, að sú
væri tilætlunin, að reka smjörlikisverksmiðju á kostnað landssjóð i gróðaskyni
fyrir hann.
ATKVGft.: Tillagan feld með 10: 10
atkvæðum, að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Einar Jónsson,
Jón Jensson,
Klemens Jónsson, J. J., þm. A.-Sk.,
Benedikt Sveinssou,J. J., þm. Eyf.,
Björn Sigfússon,
Jón Þórarinsson,
Eiríkur Gislason, Sighv. Árnason,
Guðj. Guðlaugsson, Olafur Briem,
Guðl, Guðmundss., Skúli Thoroddsen, *
104*
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jd:
nei:
Halldór Daníelsson, Tryggvi Gunnarss.,
Pétur Jónsson,
Valtýr Guðmundss.,
Þorl. Guðmundsson. Þórður Thoroddsen.
Jens Pálsson greiddi ekki atkvæði
sakir þess, að hann sæi ekki að hægt
væri að greiða atkvæði um þetta mál
meðan eigi væri séð fyrir endann á,
hvernig færi um toll á smjörliki á,
þinginu. Astæður hans voru að visu
ekki teknar gildar; en með því að atkvæðin urðu jöfn, varð hann eigi talinn með meiri hluta, og féll málið þannið með 10 : 10 atkv.

Skipun ábúðarlaganefndar.
(Þingsál.).
TTLLAGA til þingsályktunar um bvgging, ábúð og úttekt jarða (C. 31); ein
umr., 10. júlf.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason).
Eg skal leyfa mér að taka til athugunar fáein atriði úr lögum 12.jan. 1884
um ábúð og úttekt jarða. Það eru
nefnilega einkum 3 gr. í téðum lögum,
sem mér hefir dottið i hug að breyta
mætti til batnaðar, nfl. 19., 20. og 21.
gr., er hljóða um jarðabætur leiguliða.
Eins og kunnugt er, þá er landbúnaðurinn nú á mjög tæpri tröppu, og
er nauðsyn nú fremur en nokkru sinni
fyrir aðleitast við með öllum ráðum, að
styðja hann, svo að hann fari ekki í
kaldakol. Meðal annars þurfum vér
að reyna að hjálpa honum við með
þvi, að leggja enn meiri stund á jarðabætur en vér höfum hingað til gjört;
þvi að þótt það komi vitanlega ekki
til að auka framleiðsluna í bráð, þá
gjörir það slíkt þó sfðar og þá varanlega. Eg hef raunar þózt sjá, að lög
’þau, sem hér er um að ræða, þurfi
gagngjörðrar endurskoðunar við; en
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mér datt í hug, að þvi gæti ekki orðið
við komið að þessu sinni, af því að svo
mikið hleðst á þingið af öðrum störfum. Eins og betur fer, er nú vaknaður mikill áhugi fyrir jarðabótum, og
þvi álit eg að rétt sé að gripa nú tækifærið til þess að styðja þennan áhuga
og glæða flrá löggjafarvaldsins hálfu.
Meðal annars ætti landssjóður að ganga
á undan með góðu eftirdæmi, að þvf
er jarðir hans snertir, fremur en hingað til hefir verið. Eg állt að töluvert
megi hjálpa jarðabótum við með þvi
að setja laga- ákvæði, sem gæfu sterka
hvöt til að leggja stund á þær, og af
annari hálfu gæfu duglegum leiguiiðum, sem héldu jarðabótum kröftuglega
áfram, trygging fyrir ábúðarrétti um
lengri tima; því eg álit það mjög óheppilegt, að leiguliðar, sem leggja stund
á jarðabætur, verði að láta af þeim,
þegar minst varir og vlkja frá ábúðarjörð sinni; þetta mætti lagfæra og ýmislegt fleira. En siðan þessi tillaga
kom fram, hafa ýmsir háttv. þingdra.
átt tal við mig um þetta mál; þeir
hafa að visu játað, að það sé þarflegt
og nauðsyn að kippa því i lag, og taka
þessi lög til gagngerðrar skoðunar; en
jafnframt hafa þeir tekið það fram, að
nú væri naumast tfmi til þess. Eg
játa, að endurskoðunin mundi hafa mikinn tima í för með sér, og að þingið sé
þegar mjög störtum hlaðið, eg vil jafnvel segja ofhlaðið. Mér hefir þvi komið til hugar að fallast á tillögu, sem
fram hefir komið, ura að láta málið
hvíla sig f bráð; því að eg vil sízt af
öllu eiga undir því, að þessu vandamáli
sé flaustrað af; þó óska eg þess, að sú
hreyfing, sem nú hefir komist á það,
verði bending fyrir landsstjóruina til
þess að undirbúa það undir næsta þing.
Eins og eg hefi tekið fram, þarf nauðsynlega að vernda betur rétt leguliða
en nú er gjört, það er að segja þeirra
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laiguliða, sera sitja jarðir sfnar vel, og
leggja frara krafta sina til jarðabóta.
Góöar jarðabætur hafa þaö í för med
sér, að rainka nauðsynlegan vinnukraft;
en eins og vér vitura er hann nú dýr
og ot dýr, eftir afurðum búnaðarins eða
í samanburði við þær, og þvf bráð
nauðsyn, að hann geti orðið sparaður
sem mest.
Rkal eg svo ekki orðlengja meir um
málið, en leyfi mér af ástæðum þeim,
sero eg befi til fært, að taka tillöguna
aftur.

Horfellislaganefnd.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsál. um breytingar á
lögura um horfelli á skepnum 26.
febr. 1898 (C. 33); ein umr., 10. júli.
flutningsmaður (Þórður Guðmundsson): Eg skal strax laka það fram, að
mér þykir rajög leiðinlegt, að þurfa að
koma með þessa tillögu, þar sem hún
fer fram á að fara þegar að breyta
lögum, sem afgreidd voru frá síðasta
þingi með allmiklum atkvæðafjölda.
En eg tek það lika fram, að, að þvi
er lögin sjálf snertir, þykir mér ekki
neitt að, þótt þau komi hér til umræðu
nú, því að þau hafa stórgalla, eins og
eg sá þegar frá upphafi; þvi að eg
varð fyrstur til að andmæla því á
þingi 189” og sýna •fram á galla þessa.
Eg tek það aftur upp, að það er Jeiðinlegt gagnvart þinginu sjálfu, að þuría
að fara aö breyta svona ungum lögum;
það sýnir glögglega, að þingið hefir alt
of nauroan tima til að atbuga málin
rækilega og verður því meira og rainna
fljótfærni8verk á mörgum lögum, sem
frá þvi koma; en það tjáir ekki um
það að taia. Þingið getur ekki leitt
málið hjá sér, því að óhætt mun mega
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segja, að engin lög hafi á seinni árura vaidið eins mikiili óánægju ogfengið jafnmikla mótspyrnu sem horfellislögin.
Ur fiestum kjördæmum landsins hafa
komið fram sterkar raddir um að neraa
þau annaðhvort með öllu úr gildi, eða
þá að breyta þeim, og þessar raddir
hafa við sterk rök að styðjast. Raddirnar hafa ekki einungis komið frá
bændunum, heldur einnig frá þeim mönnum, sem mjög góða þekkingu hafa á
lögum, og skal eg þar nefna amtmanninn yfir Norður- og Austuramtinu, sem
ritað hefir í ísafold rækilegustu og
greinilegustu ritgerðirnar, sem komið
hafa fram í málinu. Eg álft, að, eins
og á stendur, sé það sjálfsagt, að þingið
kjósi nefnd til að íhuga málið. Eg vildi
ekki koma fram með það i frumv,formi, því að eg álit sjálfsagt, að nefndin yröi skipuð, og gat það þá hafa orðið tii þess eins, að tefja fyrir henni.
Eg ætla ekki að fara að telja upp gallana á horfellislögunum; eg gerði það
1897, og hef eigi breytt skoðun minni
síðan; eg sýndi þá fram á, hve óhagkvæm og óframkvæmanleg ýms ákvæði
laganna væru, og að þau mundu verða
fyrsta sporið til að veikja sjálfstæði
bænda, með því að þeim væri gefið
undir fótinn með að hætta að bera
sjálfir umhyggju fyrir ásetningi sínum,
en gætu varpað allri ábyrgðinni yfir á
einstaka menn, skoðunarmennina; einnig þótti mér það nokkuð viðsjárvert, að
hægt var að ákveða bændum harðar
refsingar að eins eftir áliti tveggja
manna, um að þeir mundu hafa felt
skepnur úr hor. Að öðru ieyti skal eg
leiða hjá mér að fara út i einstök atriði máJsins nú við fyrstu umræðu.
Guðlaugur Guðmundsson: Það er
dálitið einkennilegt, hvilíku moldviðri
hefir verið þyrlað upp út af lögununo
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frá 26. febr. 1898; það er dálítið einkennilegt að þvf leyti, sera þetta moldviðri er að mestu leytí sprottið af misskilningi á lögunum og af þvi aðmenn
bafa ekki kunnað að beita þeim. Það
er ekki til neins að búa til góð og
viturleg lög, ef þeir, sera eiga að framfylgja þeim og hlýða þeim, kunna ekki
að hagnýta sér þau samkvæmt anda
þeirra.
Þegar á að fara að meta gildi laganna frá 27. júli 1898, þá er að lita á
ástandið áður en þau voru gefin út,
líta á það, hvernig eftirlitinu með því,
að menn horfeldu eigi fénað sinn, var
þá hagað. Eftir áðurgildandi lögum
hvíldi eftirlitsskyldan á breppsnefndum
og hreppstjórum. En vér höfðum þegar
fengið 13 ára reynslu fyrir því, hve
ónógt það eftirlit var.
Þá var yfirvöldunum legið á hálsi
fyrir það, að þau framfylgdu eigi lögnnum, þrátt fyrir það, þótt þeim væri
í raun og veru lang-oftast ómögulegt
að beita þeim.
Árið 1897 býr svo þingið til lög, sem
gera það mögulegra fyrir hið opinbera
að hafa eftirlit með meðferðinni á fénaði manna; og það er ekki nema sjálfsagt, að það hljóti að hafa fullan rétt
til að beita þessu eftirliti, já, meira að
segja, að það sé skylda þess, að gjöra
það.
Það hefir alt o.f mikla þýðingu fyrir
landbúnað vorn og landshagi vora yfir
höfuð, að alt sé gert, sem auðið er, til
þess, að tryggja það, að fénaðurinn
falli ekki fyrir heyskort eða úr hor;
þetta hefir alt of mikla þýðingu, segi
eS» fyrir efnahag þjóðarinnar, þótt
aldrei væri tekið tillit tii mannúðarspursraálsins, til þess, að hið opinbera
hafi ekki fullkominn rétt og skyldu til
að hafa rækilegt eftirlit, ekki pappirseftirlit tómt, með kæruleysingjum, slóðum og búskussum,

sem leika sér að
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þvi, að drepa úr hor og rýra þannig
bústofn sinn og um leið þjóðareignina.
Spurningin er að eins um það, hvernig
þessu eftirliti verði haganlegast fyrir
komið.
Þingið 1897 komst að þeirri niðurstöðu, að heppilegast væri, að kosnir
væru menn í héraði hverju til þess,
að vera lögskipaðir ráðanautar einstakiinganna að því er snerti ásetning
og skepnuhirðing; það ætlaðist til, að
þeir kæmu í stað nefndanna, sem sannreynt var orðið, að ekkert gagn höfðu
gjört.
Hinir lögskipuðu ráðanautar hafa að
eÍD8 rétt til að gefa ráð, en eigi rétt
til að valdbjóða. Auðvitað hafa þeir
rétt á, að gjöra skoöanir hjá mönnum,
svo að þeir, sem bingað til hafa getað
skákað í því hróksvaldi, að drepa úr
hor, svo enginn vissi, geta það nú ekki
lengur, eða eiga að minsta kosti langt
um verra með það.
Þetta er að visu dálitið aðhald; en
alls eigi meira band á persónulegu frelsi
einstaklinganna en nauðsyn er að leggja
á það í ýmsum greinum í hverju lögskipuðu félagi.
Menn hafa skilið lögin svo, að skoðunarmennirnir hefðu vald til að gjöra
fyrirskipanir; en það er hreinasti misskilningur.
Eftir eldri lögunum varð auðvitað
að heimta lögfulla sönnun fyrir, að úr
hor hefði verið drepið, ef hægt átti að
vera, að koma refsing við; en það var
óraögulegt nema með því, að fá dánarvottorð hjá dýralækninum fyrir hverja
einstaka horrollu, sem >lognaðist út af<;
en nú er spurningin um hordauðann lögð
undir álit skoðunarmannanna, sem
kunnugir eru öllum málavöxtum; þeir
eiga að ganga til bókar og vinna eið
að þvi, að skepnan hafi að sinni beztu
vitund dáið úr hor.
Þetta er býsna-hörð krafa og sterk
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trygging fyrir því, að skoðunarmenn- eða uppfyltu nægilega mannúðarkröfirnir muni efeki kveða upp það álit urnar um góða meðferð á skepnum.
Það er sjálfsögð saga, að þar sera
nema þeir séu alveg vissir í sinni sök;
það þarf víst varla að óttast mikið verstu horkóngar sveitarinnar hafa
gjörræði hér, og eg gæti bezt trúað því, verið kosnir fvrir skoðunarmenn, og
að það mundi ekki verða svo mjög oft, þeir verið að snápa einar 3 vikur við
sem skoðunarmenn mundu treysta sér -skoðunina, og ekkert gagn gjört, en
til að vinna eið að því, að skepna hefði tekið fult gjald fyrir, þar er von, að
fallið úr hor; en þó mundu koma við óánægjuraddir hafi heyrst gegn lögunog við fyrir svo augljós dæmi, að þeir um. En það sannar ekki, að lögin séu
ekki góð og hentug, nei, það er eitt
mundu ekki hika vid það.
Takmörkin eru sett hér svo rúm, að meðal annars að eins sorgiegur vottur
það þarf í raun og veru fjarska-illa þess, hve mjög þjóð vora vantar þroska
meðferð á skepnum tii þess, að hún til að stjórna sér sjálf, þó að ekki sé i
geti komist inn undir hégningarákvæði raeiru en þessu.
Þorldkttr Guðmundxson: Mál þetta
laganna. Það þarf varia að gjöra ráð
fyrir, eins og sumir hafa kastað fram, eða frumvarp til laga þessara versnaði
að hegningar-ákvæðum laganna yrði fremur en batnaði við meðferðina hér
Eg vildi þá
beitt, þegar almennur skepnufellir í deild á siðasta þingi.
verður eða önnur alveg sérstök atvik koma að breyt.till. einni lítilli, sem
eru fyrir hendi. Þegar svo fer, þá má mundi hafa verið fremur til bóta; en
Eg hefi alt af
gjöra ráð fyrir, að skoðunarmennirnir hún komst ekki að.
sjálfir hafi ekki fremur en aðrir búist verið þvi fylgjandi, að eitthvað þyrfti
við hinum óvenjulegu atvikum, hvort að gjöra til þess, að bæta meðferð á
sem það nú eru fádæma-harðindi eða fénaði og fyrirbyggja horfelli. Og af
annað, og þess vegna ekki ámint um þvi að eg hygg eftirlit nauðsynlegt, þá
fénaðarfækkun eða ráðið til að setja er eg ekki með þvi, að lög þessi séu afnumin, nema því að eins, að eitthvað
færra á.
En
En eins og menn vita er eg sýkn annað komi í staðinn fyrir þau.
eftir lögum þessum, þótt eg drepi úr svo sterkar raddir hafa komið fram
bor, ef eg Iiefi fylgt ráðum skoðunar- gegn löguuum, að eg tel alveg nauðmanna. Eg er líka sýkn eftir lögun- synlegt, að taka þau til yfirvegunar.
Eg er samdóma háttv. þingm. V.-Sk.
um, þótt eg óhlýðnist ráðum þeirra, ef
eg að eins drep ekki úr hor, og Ioks (Guði.G.)um, að niótspyrnan gegn löger eg einnig sýkn eftir þeim, þó eg unum sé sumpart sprottin af þroskadrepi úr hor, að eins ef skoðunarraenn- leysi þjóðarinnar og oftrausti á sjálfri
irnir treysta sér ekki til að. staðfesta sér, en það traust er oftraust, enda
með eiði, að eg hafi gjört það.
virðist sem einstöku menn leggi aila
Það er því æði-mikið svigrúm, sem sina krafta fram tii að vekja raótþróa
lögin gefa, svo mikið, að það er synd gegn lögunum, og er slíkt óviturlega
að segja, að þau gangi mjög nærri gjört.
persónulegu frelsi manna; hitt væri
Það er tvent ólíkt, að finna eitthvað
fremur ástæða til að segja, að þau gættu að einstökum atriðum i einhverjum lögvarla fuil-vel hagsmuna þjóðtélagsins um, og hitt, að viija afnema þau með
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öflu, og það finst [mér of langt farið,
að því er þessi lög snertír; hin ranga
tilvitnun til greinanna viðvíkjandi' borgun til skoðunarmanna roætti helzt ætla
að væri ritvilla eða prentvilla.
Eg tek það aftur upp, að eg álít alls
eigi hyggilegt, að afnema þessi lög, á
meðan vér erum ekki lengra á veg
komnir en reynslan sýnir að enn er,
nema þá því að eins, að hepnaðist að
setja annað betra í þeirra stað.
Þar, sem eg þekki bezt til, veit eg,
að ýmsir höfðu þó hita i haldi af skoðuöargjörðinni á síðasta vetri, og að þeir
höfðu ekki nema gott af því; veturinn
sjálfur sannaði það bezt; því þó viða
stæði tæpt, mundi þó ver hafa farið, ef
þau befðu ekki verið til.
ATKV.GR.: Nefndarkosning í málinu
samþykt með 13 : 2 atkv.
Kosnir voru:
Þórður Guðmundsson
raeð 14 atkv.
Þorlákur Guðmundsson
— 13 —
Ejörn Sigfússon
— 11 —
Guðlaugur Guðmundsson — 11 Óiafur Briem
— 14 —
Nefndarálit: C. 148.

Friðun á laxi.
(Þingsál.).
TILLAGA tíl þingsályktunar um friðun
á laxi (C. 288); ein umr., 12. ágúst.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: ' Eg bjóst
við, að einhver háttv. þingdeildarmanna
mundi taka til máls um þessa tillögu,
þvi mér finst hún þannig löguð að efni
og formi, að ekki sé æskilegt, að hún
sé samþykt eins og hún liggur fyrir,
enda verð eg að lýsa yfir þvi, að eg
get alls 'eigi fallist á hana, hvorki að
efhi né fbrmi, Fyrst er formið eða
triðurskipun efnisins óbeppileg, sú greinin fýr, er ætti að vera síðar, og sú
siðar, er ætti að vera fyr. En það er
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þó ekki aðal-atriðið, heldur er það aðal
atriðið, að eftir atvikum er það ekki
ráðlegt, að skora á stjórnina nú, að
semja frumv. um friðun á laxi, þvi eg
ætla henni það ómögulegt.
Það væri
æskilegt, að greinar tillögunnar stæðu
þannig i sambandi sin á milli, að fiskifræðingur landsins væri fyrst látinn
safna skýrslum, og frumv. síðan bygt
á þeim.
En þegar litið er á skoðanir
manna um friðunar-ákvæðin, þá er ekki
nóg með það, að skoðanirnar séu misjafnar i hverju héraði, beldur eru menn
innan sama héraða misjafnra skoðana,
og bændur við sömu laxána hafa jafnvel sína skoðunina hver, og gæti eg
búist við því, að ef skýrslum væri
safnað um þetta, að þá mundu skoðanirnar og tiilögurnar verða eins margar
og laxveiðieigendurnir.
Eg hygg reyndar, að það gæti verið
>curiöst< og skrítið, að heyra tillögur
þessar, og hvað skoðanirnar verða
marg-breyttar; eu eg held, að það verði
freraur til gamans en gagns.
Jin Þórarinsson: Hinn h. 2. þingm.
Eyf. (J. J.) mælti á móti tillögu þessari
einkum frá formsins hlið; en efni hennar er lika athugavert, þar sem skorað
er á stjórnina, að semja frumv. >um
friðun á laxi«.
Það er ekki auðið að skilja tillöguna
öðru visi en svo, að út skuli gefa hrein
og bein friðunarlög, þannig, að ekki
megi drepa nokkurn lax héðan i frá.
En hvernig sem á tiliöguna er litið,
get eg ekki séð, að neitt sé unnið við,
að samþykkja hana.
Skýrslur um veiði og tillögur um
veiði aðferðir frá hinum ýmsu laxveiðendum mundu verða svo sundurleitar,
að það mundi allsendis ómögulegt fyrir
stjórnina, að byggja á þeim neina löggjöf um laxfriðun.
Eg vildi því mælast til, að háttv.
þingdeild eyddi ekki um tillögu þessa
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mörgum orðum, heldur lofaði henni að
deyja umsvifalaust.
Björn Sigfússon-. Eg get ekki verið
samdóma þvi, sem að 2 hAttv. þingm.
hafa talað um tillögu þessa.
Að vísu
játa eg, að form hennar sé ekki sem
heppilegast; en þó finst mér það ekki
vera svo, að það eigi að verða þess
valdandi, að tillagan sé feld fyrir það.
Það er að vísu nokkuð til i þvi, sem
háttv. 2. þingm. G.-K. (J. Þ.) sagði, að
fyrri grein tillögunnar bendir á, að
aðal-atriðið i frumv. þvi, sem ætlast er
til, að stjórnin leggi fyrir þingið, sé um
meiri og ítarlegri friðun á laxi en i
núgildandi lögum. Þetta er svo eðlilegt, þar sem aðal-gallinn er nú of litil
friðun. Hitt er fjarstæða, og stendur
ekki í tillögunni, að hér eftir skuli ekki
drepa nokkurn lax.
Auðvitað er það ekki meiningin, að
stjórnin eigi eingöngu að binda sig við
ný friðunar-ákvæði, heldur taka sem
mest tillit til, hvaða tillögur koma frá
laxveiðieigendum sjálfum víðsvegar um
land, sem bent er á i siðari greininni,
að fiskifræðingur landsins á að útvega.
Það er svo auðsætt; því engin meining
væri i, að heimta slikar skýrslur og
tillögur, ef ekkert ætti að byggja á
þeim.
Eg veit ekki betur en að allur þorri
þeirra, sem hafa látið í ljósi álit sitt á
núgildandi laxafriðunarlögum, hafi talið,
að friðunin væri ónóg, og fiskifræðingurinn er á sömu skoðun.
Eg ímynda mér, að flestum háttv.
þingmönnum sé kunnugt, að fiskifræðingur landsins hefir gert töluvert að
þvi, að safna skýrslum um þetta mál.
Hefir hann skrifað laxveiðieigendum
viða um land og lagt fyrir þá spurningar til andsvara, og leitað álits þeirra.
Hefir bann fengið svar frá all-mörgum
þeirra, þó fleiri eigi enn ósvarað, en
Alþ.tíð. B. 1899.
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svör þau, er komin eru, lúta yfir höfuð
að þvi, eftir þvi, sem mér er kunnugt,
að hér þurfi meiri friðun.
Nú sé eg ekki betur, en að ef þessu
er haldið áfram, að fá skýrslur hjá
sem flestum laxveiðieigendum á landinu, og leita álits þeirra, þá sé komin
góð undirstaða til að byggja á ný og
hagkvæm lög.
Eg get ekki trúað því, að skoðanir
manna verði svo á víð og dreif, að
ekki sé hægt að byggja neitt á þeim,
og eg held að meira samræmi verði i
þeim en háttv. 2. þingm. Eyf. (J. J.)
bjóst við.
Eg er sannfærður um, að full þörf
er á því, að setja ný lög um friðun á
laxi, þar sem reynslan er búin að sýna,
að laxveiðin gengur til þurðar, og eg
fæ ekki betur séð en að þetta, sem
hér er bent á, sé hyggilegur undirbúningur: að fiskifræðingur landsins
leiti fyrst álits um þetta mál, og undirbúi það — en hann er áhugamikill
og honum ant um málið —; en þegar
hann hefir undirbúið það, semur stjórniu
eftir því frumv., er hún leggur fyrir
næsta þing.
Þórður Guðmundsson’.
Eg get hér
ekki verið á sama máli sem h. 2. þm.
Húnv. (B. S.) um, að heppilegt sé að
samþykkja þessa tillögu, af þvi að gott
muni af henni leiða. Eg held hið sama
og h. 2. þm. Arn. (Þorl. G.), að ekki
muni vera mikið gagn að henni. Það
hafa þegar verið teknir fram gallar
tillögunnar frá formsins hlið skoðað, en
það er lika við efuið að athuga, eins og
h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.) sagði, að það
litur út eins og hún ætlist til að menn
setji til baka laxveiðina, nefnilega eigi
að veiða minna.
Eg hygg að þingið megi vera þakklátt, á meðan ekki er rótað við hinum
núgildandi laxafriðunarlögum. Vérvit105 (13. nóv.).
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um, að á fyrri þingum hefir mikið verið um þau rætt, og margar lagaákvarðanir gjörðar, en árangur hefir ekki sést
af öllu því þrasi. Þaö mundi kvikna
nýr eldur og nýtt ósamlyndi, ef fariö
væri að hreyía við málinu, með því að
safna skýrslum og semja lagafrumv.
Eg held það sé rétt mælt af h. 2. þm.
Eyf. (J. J.), að skýrslurnar og álit
manna um málið mundi verða æðisundurleitt. Eg er viss um, að þá mundu
koma svo margar bænarskrár til þingsins, er sin færi fram á hvað, að eg
vildi ekki eiga að vera með að ráða
málinu til lykta.
Það kemur fram i þessu raáli, eins
og svo mörgum öðrum þingmálum um
þessar mundir, að revnt er til að kreppa
að frelsi einstaklinganna. Það litur svo
út eins og einstaklingsfrelsið ætli ekki
að fara að eiga upp á háborðið hjá löggjöfum vorum, og eg er farinn að verða
hræddur um, að brátt megi fara að
heimfæra upp á oss þetta, að sú stjórn,
sem stjórnar mest, stjórni vest.
Þorlákur Guðmundsson: Eg skal ekki
mæla á móti því, að tillagan sé ekki
sem allra formlegust; það hefði legið
beinast við, að fara fyrst fram á að
skýrslum væri safnað, og siðan að frv.
væri samið, er skýrslunum hefði verið
safnað.
Það er rétt, sem h. 2. þm. Rangv. (Þ.
G.) tók fram, að talsvert hefir áður
verið rætt um mál þetta og lög samin
um það; en það sýnir ekki annað en
það, að málið er vandasamt, og umræðurnar um það, siðan lögin voru samin.
að enn séu menn ekki komnir að fastri
eða heppilegri niðurstöðu í því. Það
getur vel verið, að tillögur manna fari
í ýmsar áttir, og reki sig á; en eigi
að siður má telja vist, að þær gefi ýmsar bendingar og þarfar skýringar málinu til gagns. Það getur ekki verið rétt,
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sem h. 2. þm. G.-K. (J. Þ.) varpaði fram,
að hugmyndin f tillögunni virtist vera
sú, að friða laxinn alveg. Vér höfum
nú laxfriðunarlög, og ekki banna þau
þó með öllu að drepa lax, og eins er
auðsjáanlega tilætlunin með laxafriðun
þá, sem tillagan fer fram á, að hún
á að miða að því, að fá skynsamlegri
friðunarlög en þau, sem nú eru í gildi.
Hér er í rauninni um stórvægilegt mál
að ræða, og því viðsjárvert fyrir þingið, að snara þvi frá sér; og þó það
gjöri það nú, þá þykist eg viss um, að
bænir muni koma fram um, að taka
málið upp að nýju.
Það er skoðun flestra kunnugra
manna, að laxveiði sé að þverra, að
minsta kosti hefir sú verið reyndin siðustu árin; þetta bendir á það, að laxafriðunarlög vor muni á einhvern hátt
vera ófullnægjandi eða óbeppileg.
Með því að fella tillögu þessa mundi
því verða hnekt, að glöggar skýrslur
söfnuðust um það, og gæti þó oröið
meira en litið gagn að þvi.
Bæði er það, að fiskifræðingur vor
mundi eiga erfiðara með að ná í skýrslurnar, og svo ekki nema eðlilegt, að
hann trénaðist heldur upp við aðsafua
þeim, þegar hann hefði enga hvöt til
þess frá þingi og stjórn, þvert á móti
hefði tillaga um það verið feld á þingi.
Mál þetta horfir þó nokkuð öðru vísi
og betur við fyrir oss en áður. Nú hötum vér fiskifræðing, sem launaður er af
iandsins fé, og eg sé ekki betur en rétt
sé að nota hans krafta, og hann mun
þegar hafa safnað nokkuru af skýrslum, og er harla líklegt, að hann gæti
gefið þær upplýsingar, að þingið hefði
traustari grundvöll til að byggja á en
nokkuru sinni áður.
Ef einhverjir h. þm. vildu sameina
sig um að breyta forminu á tillögunni,
þá er það hægt enn þá, með því að
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fresta umræðunni um hana; en vilji
meiri hluti þingdeildarinnar hafna till.,
þá er það á hennar valdi og ábyrgð.
Björn Sigfússon : Eg fann engin gild
rök koma fram í ræðu h. 2. þm. Rangv.
(Þ. G.) gegn tillögunni. Mér skildist
h. þm. (Þ. G.) komast að þeirri niðurstöðu, að i þessu máli og öðrum væru
afskifti laganna skaðleg, þvi hann sagði,
að því meira, sem stjórnað væri, því
verri væri stjórnin. Mér fanst það koma
fram hjá honum, að hann vildi hafa
fullkomið sjálfræði í öllum greinum.
(Klemens Jónsson: Anarkisti!). En eg
hélt, að h. 2. þm. Rangv. (Þ. G.) mundi
vita það og viðurkenna, að engin þjóðfélagsskipun getur staðist án laga, og
án þess að ýms höft sé lögð á sjálfræði einstaklinganna og frelsi. Eg verð
að skoða það, sem talað hefir verið um
form tillögunnar, fremur sem hártogun
en sem svo, að sérleg vandræði séu að
samþykkja hana eins og hún er.
Það er satt, að það er látið ganga á
undan að skora á stjórnina að leggja
fyrir þingið frumv. um friðun á laxi.
En það er auðvitað, að þegar jafnframt
er skorað á hana að annast um, að útvegaðar séu skýrslurum, hvaða friðunarákvarðanir álitnar séu nauðsynlegar
og tiltækilegar, þá muni þessar skýrslur verða hagnýttar og lagðar til grundvallar við samning laganna, og tekið
svo mikið tillit til þeirra, sem tiltækilegt þykir, að þvi er friðunina snertir.
En þess má og vænta, að önnur atriði
málsins verði og tekin til greina, eftir
því sem þörf sýnist. En að höfuðáherzlan er lögð á friöunina, kemur til af þvi,
að flestir eru nú sammála um það, að
höfuðgallinn á núgildandi lögum sé sá,
að þau heimili of litla friðun.
Eg sé
ekki að það geti verið bættulaust, að
láta þetta mál liggja afskiftalaust, og
gjöra engan undirbúning til þess, að
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vér fáum samið betri friðunarlög. En
sú veröur afleiðingin, ef tillagan er feld,
að málið liggur i salti um óákveðinn
tima. Fiskifræðingur vor, sem sýnt
heflr lofsverðan áhuga á málinu, fær
sannarlega enga hvöt til að veita því
liðsinni framvegis og halda áframundirbúningi þess, ef tillagan er feld. Þvert
á móti: hann getur miklu fremur litið
svo á, að þingið álíti öll afskifti hans
af málinu óþörf, og mér finst það vera
nokkurn veginn það sama sem að setja
ofan i við hann fyrir það, sem hann
þegar hefír gjört. En verði sá undirbúningur gjörður á málinu, sem tillagan bendir á, og málsgögnin lögð fyrir
þingið, þá er það á þess valdi, að sníða
það í hendi sinni eftir eigin vild; þætti
t. d. h. þm. (Þ. G.) friðunin of mikil,
þá gæti hann varað þingið viö því, og
ef hann sýndi fram á það með glöggum rökura, er ekki ólíklegt, að hann fengi
það lagfært.
Það er satt, að töluverðum tíma hefir
verið eytt hér á þingi til að tala um
laxafriðunarlögin, og nokkurt þras verið um þau; en roáske er þetta einmitt
vegurinn til að leiða þrasið til lykta,
því eg verð að álita, að þetta mál sé
ekki svo vaxið, að ómögulegt sé að
ráða ba'tur á þvi.
Það er enginn efi á þvi, að á liðinni
tíð heflr laxveiði verið eyðilögð í allmörgum ám á landi voru, sumpart af
óheppilegum friðunarákvöröunum, síöan núgildandi laxafriðunarlög urðu til,
og sumpart af algerðu hugsunarleysi
og vanþekkingu, á meðan engin friðunarlög voru til. Eg hygg, að það þurfi
ekki að leiða rök að þvi, að áður var
laxveiði í ýmsum ám, þar sem hún nú
er horfln; má það vafalaust telja, að
hún hafi verið eyðilögð með óhyggilegri
veiðiaðferð, og þó minni brögð muni
vera að eyðileggingunni, síðan hin nú105*

1671

Kriðun á laxi.

gildandi laxafriðunarlög komu, þá vantar þó mikið á, að vel sé enn. Laxveiðin getur verið svo arðsamur atvinnuvegur, að full þörf er á, að reyna að
tryggja bana fyrir framtiðina, og eg sé
ekki annan heppilegri veg til að fá málið skynsamlega undirbúið samkvæmt
vilja landsmanna eu einmitt þann, sem
tillagan fer fíam á.
Pétur Jónsson:
Eg held að þetta,
sem hér er farið fram á, gæti náðst
með öðru móti en ítarlegri friðun á
laxi. Eg tek undir með h. þm. Rangv.,
að það er ekki nóg að semja lög, og
lagagjörðin getur komist inn á það
svæði, að ekki sé við bætandi. Laxafriðunin kemst nú einmitt inn á það
svæði, að menn fara að togast á um
rétt sinn, sökum þess, að hún eykur
hagsmuni eins á kostnað annars. Grundvallaratriðin fyrir laxatriðun eru þegar komin í lög. Eg hygg því, að heldur en að senda stjórninni þingsál. i
þessa átt, væri annað enn kröftugraog
betra, nefnilega, að senda selnum þingsályktun, helzt i byssukúluformi; því það
er vist óhætt að fullyrða, að selurinn
gjörir laxinum meiri óskunda en mennirnir, og að hann gjörir öllum þorra
laxveiðenda mikinn skaða. Það eru að
eins einstakir menn, sem af þráa sporna
við því, að selurinn er ekki alstaðar álitinn vargur t véum og réttdræpur.
Nú, ef það skerti stórura hag einstakra
manna, að drepa selinn, þá mætti bæta
þeim það upp úr landssjóði. Er það
ekki seinum að kenna, að Breiðifjörður
er eins og dauður sjór, og árnar þar
svo að segja laxlausar? Það átti ein
mitt að koma með tilllögu um dráp á
selnum; sé hann drepinn, er þar kröftugri
laxafriðun en lögin geta gert.
ATKVGR.: Þá var gengið til atkv.
og fyrri liður þingsál.till. feldur með 14
gegn 6 atkv.
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Síðari liðurinn feldur með 12 gegn 7
atkv., og þar með ö)l till. fallin.

Tollmálanefnd.
(Þingsál).
TILLAGA til þingsályktunar um tollmál (C. 28); ein umr., 10. júlí.
Flutningsmaður (Þórður Thoroddsen):
Það er þegar búið að skipa allmargar
nefndir á þessu þingi, og má enda búast við, að þeim fjölgi enn meir; en þrátt
fyrir þetta álít eg nauðsyn að skipa
nefnd til að ihuga mál þau, er hér ræðir um.
Eins og kunnugt er, heflr oft á undanfarandi þingum verið um það talað,
að breyta tollmálum landsins á ýmsan
hátt, og á þingmálafundum þeim, sem
fram hafa verið lagðir á lestrarsalnum,
má viða sjá ákvarðanir um, að taka
tollmál landsins til yfirvegunar.
Nú sem stendur eru aðflutningstollar á áfengum drykkjum, kaffi, sykri og
tóbaki, og útflutningsgjald á ýmsum
sjávarafurðum, en tillögurnar hafa gengið i þá átt, sumpart að leggja toll á
fleiri vörutegundir, sérstaklega smjörlíki, gosdrykki, kynjalyf og jafnvel
álnavöru, og sumpart i þá átt, að breyta
þeim tollum, sem þegar hafa verið á
lagðir. Það verður ekki einungis þetta,
sem hin fyrirhugaða nefnd fær að athuga, hvort rétt muni að leggja aðflutningstoll á fleíri vörur en nú er, heldur
og hitt, hvort ekki muni ástæða til að
breyta tolleftirlitinu, sérstaklega ef snúið verður sér inn á þá leið, að fjölga
að nokkurum raun tollskyldum vörum.
Eitt meðal annars, sem gjörir nefndarkosning þessa nauðsyrilega, er það, ef
8tjórnarfrumv. um gjöld fyrir söluleyfi
áfengra drykkja fær framgang á þessu
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þingi, eða þá frumv. um sölubatin áfengra drykkja, sem eg hefi heyrt, að
muni að öllum líkindum lagt fyrir þetta
þing. Nái annaðhvort þetta frumv.
tram að ganga, þá er líklegt, að afieiðingin af því mundi verða sú, að tekjur
landssjóðs mundu rýrna að mun; mundi
þvf þurfa að leita að nýum tolltekjustofnum og mundi það á hinn bóginn
gjöra tolleftirlitið enn örðugra en það
er nú. Það getur vel verið, að nefndin
geti ekki komið miklu til leiðar á þessu
þingi, þvi að varla mun veita af, að
öll tolllögjöfin sé tekin fyrir frá rótum,
ef vel ætti að vera; en slíkt er yfirgripsmeira en svo, að einni þingnefnd
sé ætlandi að ljúka þvi af; eigi að síður verð eg að telja það æskilegt, að
nefnd sé nú kosin, því hún ætti þó að
geta undirbúið málið og flýtt fvrir þvi
síðar raeir.
Pélur Jónsson: Eg hafði eiginlega
ekki ætlað að tala mikið í þessu máli,
en þó vii eg geta þess, að eg er yfir
höfuð fremur mótfallinn tollum, aðminsta
kosti ef þeir ganga mikið fram yfir það
sem nú er. Það eru ónauðsynlegu og
skaðlegu vörurnar, sem mér finst að
einkura geti komið til greina að tollur
sé lagður á, ef eitthvað á að tolla. Þegar kaffitollurinn var lagður á, þá hygg
eg að mátt hefði tolla nokkurar fleiri
nýlenduvörur, sem litil nauðsyn er á,
en sneiða aftur hjá sykurtollinum, eða
þá hafa hann mun lægri en hann er,
því að sykur verð eg að telja jafnvel
eins nauðsynlegan og kornvöru. Verndartolla verð eg að skoða neyðarúrræði,
þótt vér ef til vill verðum að grípa
til þeirra, sökum utanaðkomandi kringumstæðna.
Það er fjarri þvf, að eg sé mótfallinn
því, að nefnd sé sett til þess að íhuga
tollmálin; þau eru fyllilega ihugunarverð. En meðal annars, sem hún gæti
tekið til íhugunar, er hugsun ein, sem

eg vildi kasta fram; það er sú hugsun,
að vér skyldura helzt eigi fara raikið
lengra í það að folla einstakar vörutegundir, heldur leggja toll á allar aðfluttar vörur í heild sinni, ef vér þykjumst
þurfa á meiri tolltekjum að halda. A
þann veg mundi tolleftirlitið hægra, og
eg held að óhætt væri að trúa kaupmönnum fyrir að jafna tollinum niður
á vörurnar, eftir því sem þeim sýndist
haganlegast.
Að þessu sinni ætla eg
ekki að rekja þessa hugsun ítarlegar i
sundur, en skýt henni að eins fram til
athugunar fyrir tilvonandi nefnd.
ATKVGR.: Samkvæmt tillögu flutningsm. var nefndarkosning samþ. með
með 18 atkv.
Kosningu hlutu:
Þóður Thoroddsen með 19 atkv.
Pétur Jónsson
— 12 —
Klemens Jónsson —
8 —
Einar Jónsson
— 19 —
J. Jónss., þm. Eyf. — 9 —

Fátækramálanefnd.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um fátækramálefni (C. 24); ein nmr., 8.
júlí.
Flutningsmaður (Sighvatur Arnason) :
Eins og kunnugt er, hefir mál þetta verið á dagskrá á næst-undanförnum þingum, en þó á annan hátt en nú, því áður
hefir verið farið fram á, að skipa milliþinganefnd til að fjalla um málið, til
undirbúnings roilli þinga, en eins og
kunuugt er hefir sú tillaga fallið á
undanfarandi þingum. Tillaga sú, sem
hér liggur fyrir, er ólík hiuum fyrri
tillögum að því leyti, að þar sem áður var farið fram á milliþinganefnd, er
tæki allau fátækralöggjafarbálkinn fyrir i einu lagi, er nú farið fram á, að
nefnd sé kosin, er að eins vinni meðan
á þinginu stendur, en slíkri nefnd verð-
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ur 8ökum annríkis ómögulegt að taka
allan þennan löggjafarbálk fyrir ( einu,
og verður því að láta sér nægja að
taka hann fvrir í pörtum, því hitt
mundi ofvaxið, að eiga við svo flókna
löggjöf, og naumast að ætla að svo
umfangsmikið mál geti gengið i gegn í
þinginu. Svo sera kunnugt er gildir
fátækrareglugjörðin frá 8. jan. 1834
enn þá að nokkru ieyti, en sumir hlutar hennar eru fallnir úr gildi, og sumu
að mörgu leyti breytt, og mundi þinginu ofvaxið að botna í því öllu á stuttum tíma, nefnilega hvað muni vera enn
í gildi og hvað ekki. Eg roundi því
óska, að hún sneri sér að einstökum
greinum, sem þurfa mestra umbóta við,
og vildi því ráða til, að hún tæki fyrst
fyrir 6. gr. reglugjörðarinnar, um sveitfestina, sem vera mun mestur ásteitingarsteinn í þeirri löggjöf, því eg veit,
að margir eru mjög óánægðir með það
fyrirkomulag, sem nú er í því efni.
Eg fjölyrði 8vo exki meira um þetta
efni, og vona að þessi tillaga min verði
tekin til greina, og að deildin skipi nú
þegar 5 manna nefnd í málið, sem eg
ímynda mér að fái líka til meðferðar
frumv. það um þetta efni, sem nú liggur fyrir h. Ed., ásamt frumv. því frá
raér, sem nú liggur hér samstundis
fyrir deildinni.
Pétur Jónsson:
Eg vildi að eins
skjóta þvl til hinnar tilvonandi nefndar, hvort það væri eigi rétt, að hún
tæki þegar til íhugunar frumv. það,
sem h. Ed. hefir til meðferðar, þótt ekki
sé búið að leggja það hér fyrir deildina, svo hún hefði bæði málin í einu
til íhugunar. Væri æskilegt, að nefndin væri kosin með tilliti til þessa.
ATKV.GR.: Nefndarkosning samþ.
með 13 samhlj. atkv.
Kosningu hlutu:
Sighvatur Arnason
með 18 atkv.
Jón Jensson
— 15 —
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Guðjón Guðlaugsson
með 11 atkv.
Þórður Guðmundsson
— 11 —
og Björn Sigfússon, eftir hlutkesti milli
hans og Þorláks Guðmundssonar, er
báðir fengu 10 atkv.

Fátækraframfæri
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um fátækraraál (C. 512); ein umr., 23. ág.
Flulningsmaðnr (Halldór Danielssori)
tók tillöguna aftur.

Landssjóðslán
handa prestakalli
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um lán •
úr landssjóði til prestakalls (C. 221);
ein umr., 12. ágúst.
Flutningsmaður (Þórður Quðmundssori): Eins og h. þm. er kunnugt, hefir legið frammi á lestrarstofunni beiðni
frá prestinum í Efriholtaþingum í Rangárvallaprófastdæmi um lán til prestakallsins í viðbót við áður fengið lán.
Beiðni þessari hefir áður verið vísað til
h. fjárlaganefndar, en það er svo að
sjá, sem hún álíti, að ekki beri að taka
hana til greina.
Umsóknin er svo ýtarleg, að i henni
standa allar málsástæður, og fylgja
henni meðmæli stiftsyfirvaldanna. Eg
skal þó leyfa mér að koma fram með
nokkrar skýringar.
Presturinn kom
1893, að eg ætla, að prestakallinu,
prestsetrið var þá hrörlegt, og hann
sjálfur fátækur maður, en varð þó að
byggja. Þá komu landskjálftarnir ’96
og hrundi þá bærinn, og alt sem hann
hafði bygt, til grunna.
Hann bafði
bygt sæmilegt íveruhús, en þar stóð
ekki steinn yfir steini. Réðst hann þá

1677

Landssjóðslán handa prestakalli.

strax í að endurreisa það, sem féll, sem
kostaði mikið fé; svo kom síðari landskjálftinn, sem gjöreyðilagði allan bæinn og öll mannvirki á jörðinni; sá
hann sér þá ekki annað fært en ráðast í að byggja timburhús.
Vitanlega
fekk hann fé af landskjálftagjöfunum,
og það heldur ríflega, 600 kr., og siðan var honum veitt 1000 kr. embættÍ8lán. Hann hugði þetta vera nægilegt fé; en þegar til kom, þurfti raeira,
og stiftsyfirvöldin gáfu honum beztu
vonir um lánviðbót. Tekur hann þá
prívatlán, i von um að hanu fái viðbótina; en þegar til kemur, vill landsh.
ekki veita lánið. Nú er þetta privatlán heimtað af honum, og ef þingið nú
ekki vill sinna beiðni hans, þá verður
hann að skerða bústól sinn. Hér er
því um nauðsyn að ræða, og það er
að eins farið fram á lán, svo að mér
jafnvel finst það siðferðisleg skylda
þingsins, af því málsástæður eru þess
ar, að bregðast vei við. Það er engin
hætta á, að lánið borgist ekki aftur
með skilum; þvi jörðin er framfærslumikil. Eg skal geta þess, að prestur
hefir bygt hið nýja hús sitt á haganlegri stað en áður, og að hann nú þegar hefir fiutt þangað hin önnur hús,
heyblöðu og fjós.
Að endingu skal eg taka það fram,
að þó eg sé ekki blyntur prestakallalánum yfirhöfuð, þá er eg þessu láni
meðmæltur, af því prestur þessi hefir
svo miklu brýnni þörf á því en aðrir,
og að minu áliti sanngirniskröfu gagnvart þinginu.
Jón Jónsson (2. þm. Eyf.): Eg get
ekki verið meðmæltur þessari tillögu.
Ef hún er ekki þýðingarlaus, þá er
hún skaðleg. Eins og sést á orðalaginu, veitist stjórninni heimild til að
veita þetta lán; en hún hefir, eins og
raun er á orðin, talið sig að hafa þá
heimild. Þvi aegi eg: ef þetta ekki er
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þýðingarlaust, þá er tilgangurinn sá,
að knýja stjórnina til að veita þetta
lán. En það má h. deild ekki fallast
á, því það er skaðlegt. Prestakallalánin í seinni tíð eru svo mörg og mikil,
að ekki ber að knýja stjórnina til að
auka þau, né heldur gefa mönnum nýjar hvatir til að sækja um þau. Heldur ætti að tara i gagnstæða átt, og
benda heldur landsstjórninni til ihalds
og varfærni i þvf efni.
Eg leyfi mér
því að koma fram með rökstudda dagskrá:
»1 því trausti, að landsstjórnin fari
varlega i, að veita lán til prestakalla,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskránni<.
Sighvatur Arnason:
Eg óska að
koma með aðra dagskrá:
»1 því trausti, að landsstjórnin veiti
hið umrædda lán, eins og vandi er til,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá«.
Flutningsmaður (Þórður Quðmundsson): Eg vona, að till. mín nái fram
að ganga, þrátt fyrir mótmæli þau, er
fram hata komið; því prestinum er ekki
um að kenna, þótt hann sé kominn inn
á þessa braut; því hefðu ekki stiftsyfirvöldin gefið honum von um lánið, mundi
hann ekki hafa ráðist í að byggja. Þar
sem ekki er heldur nein hætta á að
hann geti ekki borgað, og húsið hins
vegar mikið mannvirki, að dómi skyndærra manna, þá vona eg, að hinir h.
þingdm. samþykki till.
Hér er um
nauðsynjamál að ræða; þvi það er hart,
að presturinn þurfi að selja af bústofni
sinum eða yfirgefa brauðið ella. Hann
er og sannur reglumaður, og því engin hætta á því, að hann muni ekki
borga afborgun og vexti. Eg vil því
eindregið mæla með till.
Sighvatur Arnason: Eg vil að eins
bæta einu atriði við það, sem sagt hefir verið.
Húsið á að heyra prestsetr-
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inu Guttormshaga til framvegis, og mér
er kunnugt um, að það er i alla staði
traust og vandað. Vil eg leyfa mér
að biðja hæstv. forseta, að taka svo
látandi rökstudda dagskrá til greina:
»í þvi trausti, að landsstjórnín veiti
hið umbeðna lán, eftir því sem venja
er til, tekur deildin fyrir næsta mál á
dagskránni*.
Flutningsmaður (Þórður Guðmundsson): Eg vil eindregið mæla fram með
rökstuddri dagskrá hins háttv. samþingismanns míns.
ATKVGR.: Þá var borin upp hin
rökstudda dagskrá Jóns Jónssonar, þm.
Eyf, og hún samþ. með 12 : 5 atkv.
Málinu þar með lokið.

Um frímerki.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um frimerki (C. 500); ein umr., 23. ágúst.
ATKV.GR.: Till. samþ. með 16 samhlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Till. í heild sinni þar næst samþ.,
og afgreidd til landshöfðinga sem
þingsályktun frd báðum deildum alþingis.

Hafnarstæði við Lagarfljótsós.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um að
rannnsaka hafnarstæði við Lagarfljótsós (C. 53); fyrri umræða., 15. júlí.
Þlutningsmaður (Einar Jónsson): Eins
og kunnugt er hefir þvi verið hreyft, að
þessmundi eigilangt að biða, að farið yrði
fram á,að akbrautyrði lögð frá Reyðarfirði
eftir Fagradal, til þess að koraa Héraðinu
i greiðara samband við sjó. Þótt hér sé
tiltölulega hentugt fyrir akveg, þá má
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eigi að síður búast við, að hann mundi
kosta mikið fé, þvi að vegalengdin er
allmikil, og þótt akvegurinn kæmist á,
mundi flutningar frá sjó og upp á Hérað samt sem áður verða æði-dýrir og
erfiðir, og árlegt viðhald vegarins kostar mjög mikið, og sami galli mundi
fyigja þessum vegi og öðrum vegum
i Norður- og Austuramtinu að minsta
kosti, að litt mundi hægt að nota
hann fyrir akveg á vetrum sökum
snjóþyngsla. Það mundi því stór hagnaður, ef hægt væri að gjöra höfn einhversstaðar við Héraðsflóa fyrir svipaða peninga ug vegurinn yfir Fagradal mundi kost i, og enda þótt nokkuð
meira væri; því að þá kæmist Héraðið
i beint samband við sjó, og meðal annars hagnaðar við það ætti þvi að vera þá
hægt að hafa sjávarútveg. Ef hægt væri
að koma höfn á við ósinn eða öllu
heldur koma skipum upp í hann, þá er
Lagarfljót sjálft hin bezta flutningabraut eftir Héraðinu.
Reyndar eru
eins og kunnugt eru töluverðar torfærur f fljótinu, þar sein er fossinn og
steinboginn; en þó mundi mega yfirstíga þær torfærur, svo að þær yrðu
ekki til stórhindrunar fyrir flutninga
eftir fljótinu.
Ef ætti að gera reglulega höfn við
Lagarfljótsós, þá mundi það hafageysikostnað i för með sér. En hugsunin í
þingsályktunartillögunni, sem þvi miður er ekki sem heppilegast orðuð,
er ekki það að byggja höfn út i sjó,
heldur það, að búa ósinn þannig út, að
hægt sé að komast hættulaust inn um
hann á smærri hafskipum.
Þegar litið er á landslag umhverfls
ósinn, þá er því svo háttað, að þar er
flatneskja mikil og land svo lágt, að
flóð gengur nálega eina milu upp í
landið eftir fljótinu. Báðum megin við
ósinn er ægissandur, og er þar ekki til
hnefastór steinn á öllu svæðinu fjall-
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anna á milli. Að visu er talsverður
straumur 1 fljótinu með útfalli, en vegna
flatneskjunnar er ósinn nokkuð reikull
og færist dálítið til árlega, og hefir
hann jafnvel færst yfir mikinn hluta
af sandinum fyrir austan sig á löngum
tima; það er þó ekki nema stuttur kafli
af fljótinu, sem er undirorpinn þessum
breytingum. Það sem eg hefi hér i
huga f þingsályktunartillögunni er, að
fljótinu sé gefin bein og ákveðin stefna
til sjávar, og tekinn af því bugur, sá
sem er á því nú úti við sjóinn, því að
það má ganga að þvi visu, að það leitaði þá með meira afli til sjávar. Helzt
hefir þeim mönnum, er bezt skyn bera
á, þótt reynandi með eins konar trjágörðum að varna því, að fljótið breytti
stefnu sinni. Eg hefi hér ekki skilriki
fyrir höndum um það, hve langur sá
vegur er, sem garðarnir mundu þurfa
að ná yfir, en þó er það ekki alveg
út í bláinn, sem eg segi ura þetta mál,
þvi að fenginn hefir verið sá maður,
sem menn treystu bezt þar eystra til
að rannsaka ósinn, til að skoða hann
og gjöra áætlun um kostnaðinn; það
var raaður nokkur, Sigurður að nafni,
múrari á Seyðisfirði, maður vel að sér
í sinni iðn, og þótt rannsókn á þvi að
gjöra ósa skipgenga heyri ekki til aðalstarfi hans, þá hefir hann þó reynt
að setja sig inn í það, sem að því lýtur, eftir þvi sem hann hefir átt kost á.
Sýslunefndin i Norður-Múlasýslu fekk
mann þennan til að athuga Lagarfljótsósinn, en skýrsla hans er ekki i
minum höndum; hún mun vera hjá
amtmanninum í Norður- og Austuramtinu. Mig minnir að hann áætlaði kostnaðinn 2—300,000 kr. Hugsun hans var
sú, að ósinn væri graflnn beint fram
til sjávar og dýpkaður, og stólparöð
8ett báðum megin við rennuna svo
langt upp eflir, sem menn byggjust við
Alþ.tið. B 1899.
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að fljótið gæti breytt stefnu, og að á
bak við þessa stólpa væri svo bygður
stuðningsgarður; var svo tilætlunin, að
fljótið rynni fram til sjávar eftir rennunni milli stólpanna.
Aður en mæling þessi fór fram, átti
eg tal við Otto Wathne um sigling inn
i Lagarfljótsós, og áleit hann helzta
ráðið til að tryggja hana þessa aðferð,
sem eg hefi minst á. Auðvitað er
þessi skoðun Sigurðar ekki fullnæg til
þess að byggja á henni fjárveitingu til
viðgjörðar ósnum. Eg hefi þvi farið
fram á i þingsályktunartillögu þessari,
að fé sé veitt til þess að gjöra rækilega rannsókn þess, hvað viðgjörðin
mundi kosta, sem og bera viðgjörðarkostnaðinn við ósinn saman við kostnaðinn við það, að leggja veg yfir Fagradal, og athuga viðhaldskostnað hvorstveggja. Hvorttveggja þetta mundi
hafa dálítið svipaða þýðingu fyrir Héraðið; þó mundi greið leið eftir fljótinu
hafa hana meiri og margbreyttari en
akvegurinn og því meiru kostandi til
að koma henni á en til vegarins.
Eg hefi sérstaklega nefnt rannsókn
á Lagarfljótsós; en yrði svo álitið, að
það yrði langt of dýrt að gjöra svo
við hann, að hann gæti orðið skipgengur, þá er tilætlun min, að hinum sama
manni yrði og á hendur falið að rannsaka aðra staði við Héraðsflóa, og athuga, hvort ekki væri tiltækilegt að
gjöra þar einhversstaðar annarsstaðar
höfn með minna tilkostnaði. Nú sem
stendur eru þar til smálendingar fyrir
báta við fjöllin báðum megin, en eigi
fyrir stærri skip. Mönnum er alveg ókunnugt um, hvort eigi mætti koma þar
upp einhversstaðar sæmilega tryggri
sumarhöfn, án þess að afarfé þyrfti til.
Það mundi ekki kosta mjög mikið, þótt
þessari skoðun væri bætt við hina, en
mikill hagnaður fyrir Héraðið, ef höfn
106 (13. nóv.).
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fengist einhversstaðar við flóann, þó að
eigi væri við ósinn, eða i honum, einkum þó væri hún við austurfjöllin.
Hér er komin fram viðaukatillaga
frá h. þm. ísf. (Sk. Th.) og hefl eg ekkert á móti henni; þvi að yröi verkfræðingur fenginn hingað á annað borð, þá
mundi réttast að íá honum nóg verkefni alt sumarið.
Skáli Thoroddxen: Eg skal ieyfa mér
að tala fáein orð til þess að gjöra
grein fyrir viðaukatill. þeirri, sem eg
hefl komið með, og sem fer fram á, að
verkfræðingur sá, sem lagt er til að
útvegaður sé til þess að rannsaka
hafnarstæði við Lagarfljótsós, rannsaki
einnig lendinguDa i verstöðinni Bolung
arvik og gjöri áætlun um kostnað við
byggingu brimgarðs, er gjöri lendinguna tryggari og hættuminni. Eg gjöri
ráð fyrir, að háttv. deild sé það kunnugt, að Bolungarvik er aðalverstöðin
i Norður- ísafjarðar- sýslu, og liklega
ein hin stærsta verstöð á öllu Islandi.
Verstöð þessi hefir sérstaka þýðingu
fyrir Isafjarðardjúp að þvi leyti, að
þegar veiði bregst við inndjúpið, þá
færist útvegurinn þaðan út i Bolungarvfk. En því miður er þar lending
mjög slætp og stórgrýti mikið; en þegar hafgarðar koma á haustum og vetrum, rífa þeir upp grjótið, eyðileggja
varir sjómanna, og brjóta einatt varargarðana, svo það verður jafnan fyrsta
verk sjómannanna, eftir hvern hafgarð,
að nota fyrsta góðviðrisdaginn til þess
að ryðja varirnar á ný, svo að þar sé
lendandi. Við þetta missa sjómenn af
róðri, og bíða við það tjón mikið, og
það þvi fremur, sem reynsla manna er
sú, að mest sé fiskvonin eftir norðvestangarða.
Þegar rýkur upp með garð, meðan
skip eru á sjó, er lítt lendandi i Bolungarvik, eins og nú stendur, svo að
skip verða þá að hleypa i aðrar veiði-
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stöður, eftir þvi, hver veðurstaðan er.
En menn líta svo á, að töluvert mætti
fyrirbyggja þessar sífeldu skemdir og
bæta lendinguna með þvi að byggja
brimgarð utarlega i vikinni, þvi að
garður þessi mundi lægja svo báruna á
víkinni, að bæði mundi vörunum minni
hætta búin af brimróti í hafgörðum og
að bátar mundu eiga stórum hægra með
að leita þar lendingar, þótt ilt væri i
sjóinn. Það er ekki gott að segja, hvað
garður þessi mundi kosta; en verkhygnir menu hafa þó álitið, að kostnaðurinn við að byggja hann mundi
vart fara fram úr 15—20,000 kr.
Ef álitið yrði hægt að koma garði
þessum upp, mundi sýslunefnd Isafjarðarsýslu að sjálfsögðu fús á, að leggja
töluvert fé fram til fyrirtækisins, gegn
þvi, að landssjóður styrkti það að góðum raun, og það því fremur, sem hér
er um beint fjárspursmál fyrir landssjóð að ræða, því að það er auðsætt,
að útflutningsgjald af fiski mundi aukast við það, ef róðrardögum gæti
fjölgað i verstöð þeirri, sem hér ræðir
um.
Eg vona því, að háttv. deild taki
máli þessu vel, og það því fremur, sem
ætla má, að skoðun þessi hafí engan
sérlegan kostnað í för með sér, ef að
sami maðurinn er látinn rannsaka lendinguna í Bolungarvik og hafnarstæði
við Lagarfljótsós, eins og hér er farið
fram á.
Landshöfðingi: Eg hefi oft tekið það
fram áður, að mér þykir það koma
hálf-illa við, að alþingi sé að skora á
stjórnina, að ftamkvæmd dýrar ráðstafanir, án þess, að ákveða nokkura
sérstaka fjárupphæð til framkvæmda
þessara. En þegar svo er ákveðið, að
einhverjar framkvæmdir skuli fara
fram á kostnað landssjóðs, án þess, að
tiltekin upphæð sé veitt til þeirra, þá
getur ekki komið til mála, að stjórnin
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verði krafin til reikningsskapar fyrir
það, þótt hún taki óákveðið fé úr
landssjóði til framkværada þessara. —
Mér sýnist það ekki rétt af þinginu,
að fleygja fjárveitingarvaldinu þannig
að nokkuru leyti úr höndura sér, og eg
veit eigi, hvort háttv. flutningsm. (E. J.)
er ljóst, hvað það muni kosta landssjóð,
að framkvæma það, sem hann hér fer
fram á; eg veit eigi, hvort honum er
það kunnugt, að verkfræðingar þeir,
sem fást við hafnargjörðir, eru verkfræðinga dýrastir á starfi sinu. Reykjavík hefii* fengið að súpa á þessu;
1896 fekk hún upp verkfræðing til þess
að rannsaka, hvað mundi kosta, að
koma hér upp skipakví. Hann dvaldi
hér um mánaðartíma, og varð þá kostnaðurinn við komu hans um 4000 kr.—
Og hver varð svo árangurinn? I sjálfu
sér ekki neinn; og eins er eg hræddur
um, að hér mundi fara, þvi að sé það
ókleift fyrir oss, að byggja höfn hér i
Reykjavik, hvað mun þá vera fyrir ósi
Lagarfljóts?
Hér i Reykjavik var gjörð áætlun
um, að hafnarbyggingin mundi kosta
talsvert yfir 4 miljónir króna, en eg
gæti imyndað mér, að þar eystra mundi
hún kosta 40 miljónir. í»að er betur
heima setið en að fleygja úr landssjóði
fé til þess, sem vér þykjumst fyrir
fram sjá, að ekki geti orðið að nokkuru haldi.
Hér í Reykjavík er töluvert öðru máli
að skiita að þvi leyti, að siglingar eru
svo miklar hingað, að liklega hefir ekki
verið of mikið í lagt, þótt gjört værí
ráð fyrir, að skip mundu vilja borga
alt að */» miljón króna á ári fyrir það,
að mega leggjast hér að hafnarbryggju
til að ferma og afferma. Þar eystra
mundi ekki mega búast við svo sem
neinum slíkum tekjum. Það mundi þvi
lenda á landssjóði, að leggja fram pen-
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ingana, án þess, að fá svo sem nokkuð
i aðra hönd.
Það er nokkuð öðru máli að skifta
með tillöguna um Bolungarvík; þar er
farið fram á, að gjöra svo miklu minna,
byggja þar að eins einfaldan brimgarð.
En sé ekki um annað eða meira að
gjöra, þá hygg eg, að binir inniendu
verkfræðingar vorir gætu gjört þær áætianir og iagt ráð á; en verði sú
niðurstaðan, að meira þurfi að gjöra til
þess, að tryggja lendinguna, þá er hætt
við, að reki að hinu sama og með Lagarfljótsós, að það verði of dýrt.
Eg tek það enn fram, að eg er tillögu þessari raótfallinn af því, að eg
býst ekki við árangri af þvi, sem hún
fer fram á, en hún hefir þó annars
vegar töluverðan kostnað i för með sér;
þvf að fyrst það kostaði 4000 kr., að
fá verkfræðing að eins til Reykjavikur
til að dvelja þar rúman mánaðartima,
þá er eg hræddur um, að það mundi
ekki kosta minna en 6000 krónur, að
framkvæma það, sem hér er farið
tram á.
Mér finst annars Lagarfljót ætla að
fara að verða nokkuð dýrt, þar sem
nú er gjört ráð fyrir, að byggja brú
yfir það fyrir 45,000 kr., og setja ferju
á það fyrir 3000 kr., og ef svo á að
bætast þar á ofan hafnargjörð þar fyrir margar miljónir króna.
Það fer að verða nokkuð mikið f
sölur lagt, enda þótt fjölbygt hérað
eigi að njóta góðs af.
Flutninggmaður (Einar Jónggon): Það
er leiðinlegt, að mér hefir ekki hepnast, að tala svo ljóst, að hæstv. landsh.
gæti skilist, hvað eiginlega er farið fram
á i þingsályktunartillögunni, því að eg
vil ætla, að svo hafi fremur verið en
hitt, að hann hafi ekki viljað taka tillit
til orða minna. (Landghöfðingi: I tillögunni er að eins farið tram á, að
106*
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rannsaka, hvað kosti að byggja höfn
við Lagarfljótsós).
Það hefir einatt áður verið tekið til
greina, þegar getnar hafa verið skýringar á því, hvað meint væri með orða
lagi, sem eigi hefir verið sem ljósast
eða heppilegast.
En þe3s gleymdi eg að geta áður í
ræðu minni, að þótt eigi sé tekin fram
nein viss fjárupphæð til rannsóknarinnar í tillögunni, þá væri tilætlunin
sú, að eí tillögunni yrði sint, þá skyldi
veitt i fjárlögunum ákveðin upphæð
til starfa þessa.
Eg vissi það eigi, að þeir menn, sem
rannsaka hafnarstæði, væru dýrari á
starfi sinu en aðrir verkfræðiugar. —
Eg hugsaði, að kostnaðurinn við rannsókn, sem hér er farið fram á, mundi
ekki verða öllu meiri en kostnaðurinn
varð við, að fá norska verkfræðinginn
til að rannsaka brúarstæðið á Lagarfljóti og víðar. Til þess voru veittar
3500 krón., og hæstv. landsb. skýrði
mér frá þvf i gær, að þegar hann hefði
siðast vitað til, að þá hefði ekki verið
búið að eyða þessu fé öllu.
Mín hugsun var auðvitað ekki sú,
að höfn yrði bygð úti i hafi fyrir utan
Lagarfljótsós; eg vissi, að það mundi
verða alt of dýrt. En til að sýna, að
eg hefi ekki komið með tillöguna alveg
út i bláinn eða af ásælni við landssjóð,
skal eg geta þess, að á Seyðisfirði hafa
verið bygðar bryggjur á þann hátt, að
staurar hafa verið reknir ofan í sjávarbotninn hver nálægt öðrum og svo
sameinaðir og bygt yfir. Þessar bryggjur ná svo langt út, að hafskip geta
lagst við þær; hafa þær þegar staðið
nokkur ár og ekki haggast.
Þetta hefir vakið þá hugsun hjá mér
og fieirum, að all-tryggilega mundi mega
búa um staura við fljótsósinn á þann
veg, sem eg gat áðan um.
Að sjálfsögðu má gjöra ráð fyrir því,
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að staurar þessir fúni með timanum;
en takist að gjöra fljótið skipgengt, þá
mun það hafa slika hagsmuni í för með
sér, að það muni vel borga sig, að
halda rennunni við.
Eg hefi þegar áður tekið það fram,
að hugsunin sé, að gjöra fljótsósinn
skipgengan á þann hátt, að beina fljótinu beina leið til sjávar og þrengja
rensli þess neðanverðs; þá má vænta
nægilegs dýpis í þvi fyrir skip, og
hættan mundi verða raiklu minniáþvi,
að sandur bærist í ósinn.
Mér finst ekki mega kasta þungum
steini á oss austfirzku þingmennina,
þótt vér óskum, að eitthvað sé gjört
við Lagarfljót, eina fljótið á landinu, sem
liklegt er til að gjöra megi skipgengt
til muna, til ómetanlegra hagsbóta fvrir
eitt hið fjölbygðasta hérað landsins,
8em eins og nú stendur getur eigi náð
til hafna við sjó, nema yfir örðuga fjallgarða sé tarið.
Það eru annars ekki þau ósköp, sem
Austuramtið hefir hingað til fengið úr
landssjóði til samgöngubóta, að þegar
þurfi að fara að telja það eftir því. —
Að vísu var fyrir nokkuru síðan veitt
dálitlð fé til uppsiglingar i Lagarfljótsós, og þá var það 0. Wathne, sem tilraunina gjöiði, og taldi hann það
höfuð-ókostinn, hve óviss lega óssins
væri.
Það er fyrst nú, að á að fara að
veita töluvert fé til samgöngubóta fyrir
austan, þar sem ráðgjört er að byggja
brú á Lagarfljót, og ferju yfir það fyrir
landsfé.
En þegar litið er til þess, hve afskiftir Austfirðir hafa hingað til verið i
vegamálum, þá virðist það varla særaa
að telja eftir þær 2—3000 krónur, sem
búast má við að gangi til rannsókna
þeirra, sem hér er farið fram á að
gjörðar séu.
Váltýr Guðmundsaon:
Eg verð að
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taka undir með hæstv. landsh., að mér ekki í, að hygnir raenn skuli geta
finst tillagan ekki heppilega orðuð, þar látið sér detta i hug, að það muni bera
sem hún fer fram á, að rannsakað sé ávöxt að ætla að reyna að yfirstiga
hafnarstæði við Lagarfijótsós, en mein- þær.
ingin þó sú, að gjöra alt annað. —
Þegar eg rannsakaði fljótsósinn, sem
En það er þó einkum annað atriði, sem eg gat um áðan, fekk eg mér bæði
eg vildi athuga. Ef verkfræðingur er menn og bát til þess að mæla dýpið
fenginn á annað borð til rannsókna, þaðan, sem fljótið fellur ísjóinn, og upp
þá vil eg spyrja, hví einungis sé farið að svonefndum Steinboga, sera er löng
fram á, að hann rannsaki, hvað mikið bæjarleið. Uti við sjóinn hagar svo til,
muni kosta að leggja akveg yfir Fagra- að brimgarðurinn mokar sandi upp í
dal? Mundi ekki hitt vera heppilegra, fljótsmynnið, og myndar þar rif og
að fela honum á hendur að rannsaka, grynningar i löngum sveig þvert fyrir
hvar heppilegast mundi að leggja ak- fijótsósnum, sem þó breytast á ýmsa
veg af Héraðinu til sjávar, þar sem vegu, eftir því, hvar og hvernig fljótið
höfn er fyrir?
brýzt tram gegnum brimgarðinn og sandEg kem með þessa athugasemd af rifin; þessa sá eg Ijósan vott við rannþví, að eg hefi heyrt verkfræðing segja, sóknir mínar. Þegar eg var að skoða
að minna mundi kosta að leggja veg mig þar um, gekk eg þar þurum fótum
upp á Héraðið frá Seyðisfirði yfir Fjarð- árið fyrir á sandgranda einum, sem
arheiði en frá Reyðarfirði yfir Fagradal, fljótið árið eftir var búið að grafa í
því að þótt Fjarðarheiði væri ærið brött, sundur og mynda djúpan ós, einmitt
þá væri þess að gæta, að sú leiðin þar, sem þurt hafði verið árið áður; þá
væri svo miklu styttri en hin.
hafði fljótið víst flutt sig um eina 50
Vil eg leyfa mér að skjóta þvf til faðma vestur.
háttv. flutningsm. (E. J.), hvort hanu
Þar sem eins er háttað og við Lagvilji ekki taka þessa athugasemd til arfljótsósinn, er lítt sjáanlegt, hvernig
greina, og koma með breytingartill. i hafa ætti svo tryggilegan umbúnað. að
þá átt til sfðari umræðu.
staðist gæti aðfarir brimsins og straumTryggvi Gunnarsson: Eg ætlaði mér þunga fljótsins, sem hvorttveggja vinnekki að tala i þessu máli, en þegar eg ur að því að grafa upp og þyrla til
heyrði háttv. flutningsm. (E. J.) sækja ægissandinum. Eg get því alls eigi
málið með þessu kappi, þykir mér rétt gjört ráð fyrir, að b'ygging sú geti
að geta þess, að eg hefi fyrir nokkur- staðið, sem háttv. flutningsm. (E. J.)
um árum töluvert rannsakað þetta pláss, talaði um. Og þótt hún væri svo vel
sera hér ræðir uro og hefi líklega lagt gerð og traust, að hún gæti staðið, þá
miklu meira i sölurnar til þess en h. er ómögulegt að girða fyrir þaö, að
flutningsm. (E. J.) hefir sjálfur gert; eg fljótið í vexti og brimgangi brytist í
hefi teiknað i bók mína kort yfir Lag- gegnum sandrifið á öðrum stað, og rynni
arfljótsós, sem eg get sýnt hinum háttv. svo þar til sjávar ári siðar en ósbyggþingmönnum, og get sagt þeim, hvern- ingin væri fullgerð.
ig hann þá leit út um 2—3 ára bil.
Þegar eg kom inn fyrir sandrifið og
Það er satt, að það væri mikilsvert grynningarnar, fann eg, að undanskildfyrir Héraðsbúa, ef hægt væri að hafa um tveim hyljura, hvergi meira en
skipagöngur um ósinn; en náttúruhindr- 6—9 feta dýpi; virðist ekki meira en 6—7
anir eru svo miklar á þvi, að eg skil feta dýpi þar raeð hálfföllnum sjó við
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smástreymi, og sjá allir, að slíkt dýpi
er ekki nóg til þess, að hlaðið vöruskip
geti flotið.
Það er satt, sem sagt hefir verið, að
hatnfræðingar eru dýrari á vinnu sinni
en vegfræðingar, og i Danmörku mun
vera svo mikil samheldni milli þeirra,
að varla sé til þess að hugsa að íá
einn öðrura ódýrari. Þeir reikna kaup
sitt ekki eftir dögum eða vegalengd,
heldur eftir því, hvað verkið eftir áætlun kostar; þeir reikna sér vist hundraðsgjald af þeirri upphæð. Þannig áætlaði hafnfræðingurinn, sem fenginn
var til að skoða Beykjavikurhöfn, að
aðgjörðin mundi kosta 4 miljónir kr.,
og tók 4000 kr. fyrir verk sitt.
Mér getur ekki annað en fundist það
varúðarvert, að vera að veita töluvert
fé út i bláinn til þess að rannsaka
það, sem mér sýnist engin von um að
hægt sé að framkvæma; hitt er annað
mál, þótt Héraðsbúar æski þess. Fyrst
er þeim það stórt hagræði, ef fljótið
gæti orðið skipgengt, og svo ætla þeir
landssjóði að borga kostnaðinn, svo
þeim er engin peningaútgjöld, þótt
skoðunin verði árangurslaus, en hagn
aður, ef hún hepnaðist.
Flutningsmaður (Einar Jónssori): I
fyrra lagði háttv. þm. (Tr. G.) á móti
Lagarfljótsbrúnni, og áleit ómögulegt
að koma henni á‘. Nú er, sem betur fer,
annað orðið ofan á. Nú setur bann sig á likan hátt á raóti rannsókninni áLagarfljótsós,og óska eg að það mál standi likt af sér
á næsta þingi, einsog brúarraálið nú.
Það er ofurhægt að kasta þvi fram,
að furða sé að nokkurir skynberandi
raenn skuli vera fylgjandi þessu óg
þessu máli, en út af fyrir sig hefir það
afarlitið sönnunargildi.
Hér vill nú
svo vel til, að roaður, sera bæði mátti
telja skynsaman og frarakvæmdarsaman,
Ottó Wathne, heflr töluvert fengist við
þetta mál; hann gerði þó nokkurar til-
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raunir til að sigla upp í Lagarfljótsós,
og taldi hann höfuð-torveldleikana vera
þá, hve fljótið væri reikult í rás sinni.
Kvað hann sig að eins bresta fé til
þess að gera við ósinn; annars mundi
hann þegar ráðast I það. Þetta sagði
hann, og eg verð að ætla, að hann
hafi verið fult eins »skynbær« að dæma
um þetta mál, eins og háttv. 1. þm.
Árn. (Tr. G.)
Það getur vel verið, að ekki þurfi
reglulegan hafnfræðing til að rannsaka
þetta, um það skal eg ekki segja með vissu;
en eg hefi álitið það nauðsynlegt, því að
slikur maður hlyti þó að geta bezt um
það dæmt. Það er óheppilegt, að hér
skuli ekki vera fyrir hendi nákvæmur
uppdráttur af fljótinu neðanverðu; en
þess skal eg geta, að fyrir innau krókinn á þvi eru háar sandöldur beggja
vegna, sera ekki hafa breytst nú langa
lengi, liklega óhætt að segja svo öldum skiftir; það eru þvf harla lítil líkindi
til, að það breyti rensli sínu fyrir ofan
öldurnar.
Það er fyrst þegar kemur
út fyrir þessar öldur, að rensli fljótsins
verðúr á reiki, og það er sérstaklega
sá kaflnn, sem mundi þurfa viðgerðar.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyf.: Eftir undirtektum hæstv. landsh. og háttv. I. þm.,
Árn. (Tr. G.) undir mál þetta sýnist
liggja við borð, að þeir af háttv. þm.,
sem litt eru kunnir málavöxtum, muni
hika við að greiða atkv. með till., óg
gæti svo farið, að hún yrði feld nú þegar, en það óska eg að eigi verði, ekki
þó af þvi, að eg hafi sérlega trú á
þvi að rannsókn Lagarfljótsóss muni
bera mikinn árangur, þótt eg að vísu
sé þar ekki fullkunnugur. En það er
annar liður tillögunnar, sem gerir þfð
að verkum, að mér er ant um hana,
sá liðurinn, sem gerir ráð fyrir þvi,
að rannsökuð sé leiðin frá sjó og upp
í Héraðið. Reyndar er þar sá galli á,
að eins og tillagan er nú orðuð, er
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gert ráð fyrir að rannsaka að eins eina
leið. en eg hefi hugsað mér að sameina mig við háttv. þm. Vestm. (V. G.)
um, að koma með brtill. um það, að
rannsóknin færi fram á fleiri stöðum.
Eg segi eins og háttv. þm. Vestm. (V.
G.), að mér er vel kunnugt um það,
að verkfræðingur, sem farið hefir um
á þessum stöðum, hefir látið i ljósi, að
hann teldi álitlegra að leggja veg yfir
Fjarðarheiði en eftir Fagradal. Þegar
svo er, að um tvo eða fleiri staði er að
ræða til að leggja veginn á, þá er nauðsynlegt, að vandleg skoðun fari fram
á stöðum þessum, áður en byrjað er á
vegagjörðinni. Það mundi vera mjög
heppilegt, að fá norskan vegfræðing
tii þess að gera skoðun þessa; það er
svo svipað háttað i Noregi sumstaðar
og þar, sem skoðunin á að fara fram:
brött fjöll og snjókyngi á vetrum. Að
þvi er fannfergjuna snertir, er annars
komið svo, að Norömenn teija hana
ekki lengur neinn voðalegan farartálraa
á vegum, þvi að þeir hafa áhöld til að
jafna snjóinn og þétta hann á vegunum.
Barth, verkfræðíngur sá, er skoðaði
briiarstæðið á Lagarfljóti, sagði mér t.
d, að hann sæi enga sérlega örðugleika
á þvi, að hafa akveg á vetrum yfir
Öxnadalsheiði, og þekkja þó kunnugir
menn til, hvernig hún er þá yfirferðar.
Eftir þessu að dæma er alls eigi óliklegt, að gera megi akveg yfir Fjarðarheiði frá Seyðisfirði, aðalhafnarstöðinni á Aiisturlandi; akveg, sem megi
nota bæði um sumar og liklega lika
á vetrum.
Landshöfðingv. Ef það er meiningin,
að breyta tillögu þessari þannig, að að
eius sé farið fram á að rannsaka, hvort
heldur skuli leggja akveg yfir Fjarðarbeiði eða Fagradal, þá sé eg ekki, að
til þess þurfi útlendan verkfræðing; eg
sé ekki betur en að það ætti að vera
hægt að fela verkfræðing þeim, sem
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launaður er af Iandsins fé, það starf á
hendur.
Eg er ekki svo kunnuguc
þeim stöðum, sem hér er um að ræða,
að eg geti af eigin sjón eða reynd
dæmt um þá; en eg hefi fyrir mér frásögn kunnugs verkfræðings um það,
að varla geti verið um að tala, að fær
akvegur geti verið yfir Fjarðarheiði,
nema 2—3 mánuði af árinu. Vér höfum lika fyrir oss dæmið af Hellisheiðarveginum; þar eru sjálfsagt miklu
minni snjóþyngsli að jafnaði, og eir
þar þó eins og kunnugt er ekki fæe
akvegur nándarnærri allan veturinn.
Það skyldi vera, að það væri tilætlunin, að byggja yfir þessa nýu vetrarakvegi nokkurs konar þök, þar sem hætt
er við snjóflóðum og snjókyngi, eins og
gjört er sumstaðar i Ameriku og i Sviss,
en það mundi verða nokkuð dýrt.
ATKVGR: Málinu vísað til siðari
umr. með 18 : 3 atkv. að viðhöfðu nafnakalli sökum óljósrar atkvgr., og sögðu
net:
Jd:
Jón Þórarinsson,
Einar Jónsson,
Tr. Gunnarsson,
Kl. JónsBon,
Bened. Sveinsson, Þórður Thoroddsen.
Björn Sigfússon,
Guðj. Guðlaugsson,
Guðl. Guðmundss.,
Halldór Danielss.,
Jens Pálsson,
Jón Jensson,
J. Jónss. þm. A.-Sk.,
Ólafur Briem,
Pétur Jónsson,
Sighv. Árnason,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Valtýr Guðmundss.,
Þórður Guðmundss.,
Þorl. Guðmundss.
Síðari umr, 19. júlí (C. 91, 102,
114, 118, 131).
Flutningsmaður (Einar Jónssori): Við
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fyrri umr. málsins tók eg íram ástæðurnar fyrir því, að tillaga þessi er komin hér ftam, og vona eg að háttv.
deild líti með sanngirni á þær, og að
hún taki sérstaklega tillit til þess, hve
illa hérað það, sem hér ræðir um, er
sett, að þvi er snertir samgöngur til
sjávar.
Eg hefi nú komið fram með brtill. i
þá átt, sem eg gerði ráð fyrir við fyrri
umræðuna, til þess að skýra tilætlun
tillögunnar, og vona eg að hún geri
hana aðgengilegri til atkvæða.
En svo hafa og komið fram fleiri br,till., sumar líkar brtill. minni, en sumar nokkuð ólikar, og skal eg sérstaklega víkja mér aðbrtill. á þingskj. 114,
er fer fram á það, að verkfræðingur
landsins sé látinn rannsaka Lagarfljótsósinn. Eg get ekki mælt með þessari
brtill., því að eg get ekki neitað þvi,
að eg hefi meiri trú á því, að útlendur
verkfræðingur framkvæmi rannsóknina,
með því að eg gjöri ráð fyrir, að til
þess verði fenginn maður, sem kann
að hafnagjörð og að þvi, að gera ár og
ósa skipgenga; en eg veit ekki, hvort
verkfræðingur vor hefir næga þekkingu
á sliku. Af þessu er eg brtill. mótfallinn, og vildi heldur óska, að till. mín
fengi framgang. Eg hafði að vísu upphaflega orðað till. svo, að verkfræðingurinn skyldi rannsaka, hvort dýrara
mundi verða að byggja höfn við Lagarfljótsós eða leggja veg yfir Fagradal.
En nú hefir komið fram brtill. um það,
að eigi skuli að eins rannsaka þennan
eina veg, heldur skuli verkfræðingurinn rannsaka, hvar tiltækilegast muni
yfir höfuð að legga akveg frá sjó til
Héraðsins.
í sjálfu sér hefi eg ekkert á móti
þessu; en fyrir mitt leyti hygg eg að
Fagridalur muni reynast heppilegasta
leiðin til að ieggja akveg yfir trá sjó
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til Héraðs. Eg hefi ekki mikla trú á
því, að akvegur yfir Vestdalsheiði eða
Fjarðarheiði geti koraið að nándarnærri
fullum notum, og hlyti auk þess að
verða mjög dýr.
Þær eru báðar svo
brattar, að erfitt mun að leggja veg
upp eftir þeim, og auk þess liggja þær
undir djúpum snjó svo langan tíma
ársins.
Það er enn eittatriði, sem egvil minnast á viðvíkjandi þessu máli. í Lagarfljóti er foss einn, eigi mjög langt frá
sjó, hjá Kirkjubæ, foss, sem er talinn
all-álitlegur til að framleiða afl til notkunar við verksmiðjurekstur. Það mundi
því hafa mikia þýðingu, ef hægt væri
að flytja verkefni til verksmiðju og
vinnu frá henni gegnura ósinn að og
frá fossinum; flutningurinn yrði svo
margfalt ódýrari á þann bátt en eftir
akbraut annars staðar. Sá flutningur
getur orðið svo dýr, að hans eins vegna
þætti það ókleift að reka verksmiðju
við fossinn.
Björn Sigfússon'. Mér skildist svo á
háttv. flutningsm. (E. J.) við fyrri umr.
þessa máls, að það væri ekki meiningin, að fá verkfræðing til að rannsaka
hafnarstæði við Lagarfljótsós, heldur
til þess að athuga, hvort ekki væri
hægt að leiða ósinn á einum og sama
stað til sjávar, og láta hann grafa sig
þar niöur, svo að hann gæti orðið skipgengur. Þetta er alt annað en aðrannsaka hafnarstæði, og mér skilst ekki,
að það geti verið vandasamara verk
en svo, að verkfræðing landsins ætti
ekki að vera ofætlun að leysa það fullvel af hendi, og að til þess þyrfti ekki
sérstakan hafnaverkfræðing. Og hvað
þvi viðvikur, að rannsaka lagningu akvegar yfir Fagradal og kostnaðinn
við það, þá efast eg ekki um, að verkfræðingur landsins sé fær um það. Það
er auðsætt, að það mundi verða marg-
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falt dj rara, að fá útlendan verkfræðing,
en að nota innlenda verkfræðinginn,
og eg veit ekki, af hverju menn vilja
ganga á snið við hann, þar sem það
mun þó vilji manna, að hann hafi nóg
að starfa.
Þaðerengan veginn meininginað vilja
spilla fyrir málinu, en vér skoðum svo,
að hægt sé að ná sama tilganginum á
eins praktiskan hátt eftir till. vorri, en
með miklu rainna tilkostnaði.
Eg sé
þvi ekki, að nokkur ástæðá geti verið
til þess, að setja sig móti breytingartill. vorri.
Flutningsmaður (Einar Jdnsson):
Eg efast ekki um, að verkfræðingur
vor raundi geta reiknað út, hvað kostaði að gera við Lagarfljótsósinn á þann
hátt, er eg benti til við fyrri umr.; en
eg veit ekki, hvort hann hefir næga
þekkingu til að geta sagt um, hvort
verkið væri tiltækilegt eða ekki; eg
veit ekki, hvort hann þekkir staði erlendis, þar sem likt stendur á eða
hvort hann þekkir, hvernig gengið hefir
að gera við þá. Hér er nl. ekki einungis um það að gera, að fá að vita,
hvað verkið sjálft muni kosta, heldur
líka, hvort leggjandi sé út í að byrja á
verkinu, þar sem svo stendur á eins og
hér, að gjöra þarf fastan farveg fyrir
fljót gegnum ægissand til sjávar. Þar
ætti reynsla annarstaðar að geta verið
til leiðbeiningar um það, hvort leggj
andi sé út i hinn mikia kostnað, sem
verkið hlýtur að bata í för með sér.
Ennfremur þarf að ranusaka það, hvort
fljótið muni hafa nægilegt afl til þess
að halda skurðinum skipgengum til
frambúðar, með því að sporna við því,
að sandur safnist i hann. Eg veit nú
ekki, hvort verkíræðingur landsins er
vaxinn þessum rannsóknum. En aðalatriðið er þó þetta: Er hægt að gera
Alþ.tíð. B 1899.
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ósinn skipgengan? og þar næst: Hvað
mun það kosta?
Jens Pdlsson: Síðan þessi tillaga var
hér til fyrri umræðu, hefi eg reynt að
leita mér þeirra upplýsinga, sem eg
hefi átt kost á viðvíkjandi staðbáttum
við Lagarfjótsós; raeðal annars hefí eg
útvegað mér kort yflr ósinn. Þetta hefir nú orðið til þess, að eg hefi mist aiia
trú á, að hann geti orðið notaður sem
hafnarstæði, nema þá með þeim afarkostnaði, sem ekki getur komið til
greina fyrir oss að leggja út í nú.
En hvað viðvíkur framræslu óssins,
svo að hann verði skipgengur fyrir
smærri skip, þá hygg eg, að af því
að um verk er að ræða, sem á að
vinna á landi, þá muni verkfræðingur
vor geta sagt um, hvort það muni tiltækilegt eða ekki. Að roinsta kosti
getur hann sagt um það, þegar hann
hefir kynt sér málavöxtu, hvort hann
treysti sér til að leggja ráðin á með
framræsluna. Gæti umsögn hans svo
legið fyrir næsta þingi. Auðvitað gæti
þetta orðið til þess að fresta málinu
um tveggja ára bil, en þess er að gæta.
að um töluverða fjárupphæð er að ræða,
ef á að fara að útvega útlendan hafngjörðarfræðing. Hæstv. landsh. gjörði
ráð fyrir, að það mundi aldrei verða
undir 6000 kr., og það er svo mikið
fé að ekki er vert að kasta þvi út, ef
ekki ber brýna nauðsyn til.
Það sem háttv. flutningsra. (E. J.)
talaði um fossinn i fljótinu og að bann
væri llklegur til þess að knýja frara
vinnuvélar, þá er það fremur ástæða
móti því en raeð, að vér hröðum mjög
málinu; því að það er auðsætt, að varla
munu aðrir taka fossinn i sína þjónustu en útlendir auðmenn, menn, sem
hafa bein í hendi til að ryðja burt
tálmunum við iðnrekstur sinn, og tel
107 (13. nóv.).
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eg það alveg vist, að þeir meðal annars mundu, ef tiltækilegt þætti, gjöra
fljótið skipgengt til sjávar; hitt gæti
auðvitað komið til mála, að landssjóður
legði eitthvert fé fram til þess, ef til
kæmi.
Frá þessu sjónarmiði hlýt eg að lita
á málið, og tek eg það þó nærri mér
sökum hins góða vinar míns 1. þingm.
N.-Múl. (E. J.), að geta ekki fylgt honum að þessu máli; en það hlýtur nú
svo að vera.
ATKVGR.: Breyttill. við breyttill. á
þingskj. 114 samþykt með 16 samhlj.
atkv.
Brt. á þgskj 114 samþ. með 13 shlj.
atkv.
Tillagan með áorðnum breytingum
samþ. með 17 samhlj. atkv. og afgreidd
til Ed.

Skipaleiö inn á Hornafjörð
og Papós.
(Þingsál.)
TILLAGA til þingsályktunar um að
skipaleið inn á Hornafjörð og Papós
verði mæld, (C. 462, 483); ein umræða.
Jón Jónsson (þm. A.-Sk.): Þessi tillaga stendur i nánu sambandi við þá
tillögu, sem var til meðferðar næst á
undan. Eg skal geta þess, að þessi
höfn, sem liggur næst hinni hafnarlausu
suður8trönd landsins, hefir aldrei verið
mæld upp af herskipum, en bún liggur svo nærri leið þeirra, að það mundi
ekki kosta mikia fyrirhöfn. Eg hefi
jafnframt mælst til, að Papós yrði mældur upp. Sú höfn er að sumu leyti laus
við þá annmarka, sem Hornafjörður hefir, straumur er þar minni, en höfnin
er þar grynnri og innsiglingin þröng, en
að öðru leyti hættulaus. Eina tiiraunin,
sem gjörð hefir verið til að komast

þangað með strandferðabát (>Bremnæs«
árið 1896) mishepnaðist, af því menn
fóru skakka leið. Eg býst við að skip
Tuliniusar mundu koma á þessa höfn,
ef hann tæki að sér strandferðir til
Hornafjarðar. Vona eg að háttv. þitig
og hæstv. landsh. taki þessa tillögu til
greina.
Jens Pálsson: Eg hefi leyft mér með
till. á þingskjali 483 að fara fram á,
að einnig yrði mæld innsigling á Salthólmavík við Gilsfjörð, sem ekki fyrir
löngu er orðin verzlunarstaður. Ástæðan, er sú að það er sannreynt, að
innsiglingin er fær allstórum gufuskipum; þannig hafa tvisvar komið þangað
gufuskip frá Zöllner og Vidalin, en
strandferðaskipin hafa ekki fengist
þangað, af því að leiðin er ómæld.
Það væri til mikils hagnaðar bæði fyrir Saurbæjarsveit og Geirdalshrepp, ef
strandferðaskipiri gætu komið þar við,
þó ekki væri nema tvisvar á ári. Eg
vona að þessi viðaukatillaga raín fái
að fylgjast með og verði samþykt.
ATKVGR.: Þá var borin upp breytingar- og viðaukatillaga á þingskjali
483 og samþykt með 14 atkv.
Tillaga á þingskj. 462 samþ. með 14
atkv.
Málið síðan afgreitt til Ed.

Strandferöir. I.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsál. um um strandferðir (C. 308, 329); fyrri umr.
f lutningsmaður (Jón Jónsson, þm. A,Sk.): Af því eg er upphafsmaður till.
á þingskj 308, skal eg leyfa mér að
fara um hana nokkrum orðum. Það
er kunnugt, að Hornafjörður er syðsta
höfn á austurhluta landsins og sú
höfnin, sem næst er hinni hafnaiausu
suðurströnd. Þar hagar svo til, að inn-
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8iglingin er um ós, sera allmikill straumur er í, og liggja sandeyrar beggja
megin við ósinn; þegar inn fyrir
keraur, er höfnin djúp, enda er leiðin
iun hvergi grunn, en þröng, og ekki
skerjalaust fyrir utan. Það þykir þvf
annraörkum bundið, að komast þar inn,
og verður að sæta sjávaríöllum vegna
straumsins i ósnum. Það voru liðin
um 20 ár frá því er strandferðir hófust hér við land, þegar gufuskip kom
fyrst reglulegar ferðir á þessa höfn.
»Brimnes« kom þar fyrst 1896; þessi
bátur kora þvi nær ætíð, þegar hann
átti að koma, og fór hann innar á fjörðinn, þangað sem straumur er lítill og
lægi betra. Það kom að eins einu sinni
fyrir að haustlagi, að báturinn fór fram
hjá. Með »Hóla« hefir þetta verið nokkuð á annan veg. Reyndar komu þeir
oftast í fyrra sumar, og fóru ekki fram
hjá frá því ura vorið og þar til í
september f haust er var, en þá fóru
þeir hjá, og hefir hafnsöguraaðurinn,
sem er reyndur og gætinn sjómaður,
sagt mér, að vel hefði verið fært fyrir
veður sakir, en skipstjóra þótti það að
eins of tafasamt. I sumar hefir það
borið við hvað eftir annað, að »Hólar«
hafa farið fram hjá, ogmunu ekki æfinlega hafa verið fullgildarástæður til þess.
Gufuskipafélagið fylgir ekki samningum, ef það tekur þessa höfn undan.
Það er varla eins áríðandi að strandferðir komi reglulega á neina höfn og
einmitt á þessa, og væri því betra að
hafa ferðirnar færri og vissari, t. d.
að hafa að eins 3 ferðir hvora
leið, því að hafa ferðirnar svo óvissar
getur orðið til mikils tjóns.
Þegar
»Hólar« fóru 1. ferð sína í vor, fóru
þeir fram hjá Hornafirði og var þá
bjart veður. Þá voru mjög margir
farþegar, sem ætluðu með skipinu, og
mundi þetta hafa valdið þeim miklum
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kostnaði og óhagræði, ef ekki hefði
staðið svo á, að þeir gátu komist með
öðrum skipum; þvi einmitt um sama
leyti fóru 3 gufuskip út frá Hornafirði.
Þar sem nú höfnin er svona sett, eins
og eg hefi bent á, vona eg að þingið
finni ástæðu til að berða að gufuskipafélaginu með að halda samninga sina
og láta skip koma svo oft og reglulega, sem verða má á þessa höfn, I
tillögunni hefi eg að eins farið fram á,
að skipið komi að minsta kosti þrisvar
við á suðurleið og þrisvar á austurleið
á hverju sumri, en að þær terðir væru
vissar og áreiðanlegar, og ekki farið
fram hjá höfninni, ef unt væri að koma.
En sé ekki þannig tekið i taumana af
þingi og stjórn, er hætt við að »Hólar<
gjöri þetta oftar og oftar, og hætti svo
ef til vill að koma nokkurn tima á
Hornafjörð.
Vilji Gufuskipafélagið ekki fallast á
þessa tillögu eða taka Hornafjörð í
tölu hinna föstu viðkomustaða, ættiþað
að láta af hendi svo sem 1000 kr., sem
þá mætti greiða Thor E. Tulinius til
að halda uppi ferðum á þessa höfn,
og mundi hann efiaust taka það að sér.
Á aðrar breytingartill. skal eg ekki
minnast, en að eins geta þess, að eg hef
ekkert á móti brt. h. þm. N.-Múl. (E. J.)
Einar Jónsson: Eg hefi leyft mér að
koma fram með breytingartill. við till.
þá er hér liggur fyrir, ásamt viðaukatillögu. Eg hefi ekkert að athuga við
sjálfa tillöguna og þarf heldur ekki að
fara mörgum orðum um breyttill. mina,
þar sem flutningsm. hafa lýst þvi yfir
að þeir væru henni meðmæltir. Aftur
á móti vil eg leyfa mér að skýra viðaukatill. með nokkrum orðum.
Á þingi 1897 var það ákveðið, að
strandferðabáturinn skyldi koma við á
Lagarfljótsós, ef þess væri óskað af
Héraðsbúum. Þetta var gert á sýslu107*
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fundi strax um haustið ’97 og itrekað
síðar; það var óskað eftir, að báturinn
kæmi við á vorin, helzt i raai, og svo
um sumarið i júní og júli; en þessi ósk
hefir hingað til ekki borið neinn ávöxt
og hefir þvi verið barið við, að hér
væri engin höfn, sem skip gætu lagt
til; en ósk Héraðsbúa studdist attur við
það, að af Seyðisfirði má oftast sjá,
hvernig hagar til með veður og sjó á
flóanum, hvort logn er þar og kyrt i
sjó eða ekki. Það hefir oft komið fyrir, að ýmsar vörur hafa verið fluttar
á bátum og skipum bæði upp að söndunum og eins upp að ósnum, og yfirleitt tekist vel. T. d. var i fyrra
vor sett upp á söndunum hjá ósnum timbur af gufuskipi frá Noregi og
tókst vel. Það sem hér er farið fram
á, er ekki að gera það að skyldu að
taka þennan stað upp á ferdaáætlunina, heldur að áætlunin sé höfð svo
rúm, að kostur sé tyrir skipið að koma
hér við, ef þess er óskað og veður og
vindur leyfir. Þetta hefir afarmikla
þýðingu fyrir alla flutninga á Héraðinu;
en eins og kunnugt er, þá eru allir
aðflutningar þangað mjög örðugir, og
gæti það orðið til mikils hags fyrir útsveitir Fijótsdaldshéraðs, ef strandferðabáturinn fengist til að koma þar við,þó ekki
væri nema í þau skifti, er hérræðirum.
Að þetta er ekki nein frágangssök,
jafnvel með þeirri áætlun, sem er, ef
skipstjóri annars vill vel gjöra, sést
bezt á því, að i vor er leið voru frá
Voppafirði sendar 60 tunnur af korni
að Keri, sem er vestanvert við Jökulsá
yzt í Jökulsárhlíð, og þeira skipað upp
þar, og tókst vel, án þess að strandbáturinn tefðist nokkuð til meins. Aft
ur var þess siðar farið á leit við sama
skipstjóra, að flytja vörur frá Seyðisfirði að Héraðssöndum, en þá neitaði
hann þvi, þótt tími og veður leyfði.
Af þessu sést, að það er full ástæða
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til, að herða á, að flutningar þessir
gætu tekist, og f þeim tilgangi er þessi
viðaukatillaga komin fram.
Síðari hluti till. er kominn fram af
þeirri ástæðu, að flutningsgjald fyrir
þetta korn, sem eg gat um að í vor
hefði verið flutt að Keri, var sett hærra
en annars hafna á milli þar eystra, og
er þá tilgangur þessa sfðari hluta till.,
að koma því til leiðar, að flutningseyrir til þessa staðar sé í réttu hlutfalli við
flutningseyri milli annara hafna á sömu
stöðvum,af því að það er engin ástæða
til, að hann sé tiltölulega dýrari, ef
tími og veður annars leyfir að koma
þar við.
Eg treysti háttv. þingd. til að llta
svo sanngjörnum augum á þetta mál,
að hún gefl þessum till. mínum atkv. sitt.
Klemens Jónsson'.
Eg á hér eina
viðaukatill., um að bæta við tveim viðkomustöðum í Eyjaflrði, og skal eg
leyfa mér að fara örfáum orðum um
hana. Annar viðkomustaðurinn, er eg
óska að bæta inn á áætlunina, er Hrisey, en hinn er Olafsfjörður. Eg skal geta
þess, að það er svo sem enginn krókur að koma við á þessum stöðura.
Hvað Hrisey snertir, þá er krókurinn
alls enginn, þvi leið gufubátsins iiggur
nú rétt við suðurendann á Hrisey yflr
seglskipaleguna, og töfin yrði þvf alls
engin, enda hefir Skálholt flutt bæði
farþega og flutning út í eyjuna, þegar
þess hefir verið óskað; en vegna þess,
að eyjan heflr ekki staðið á áætluninni,
þa heflr fólk ekki þorað að treysta á
þessar ferðir, og þær þvi ekki verið
eins alment notaðar, eins og æskilegt
væri, því Hrísey er, eins og allir vita,
miðdepill Eyjafjarðar.
Til þess að
koraa við á Olatsflrði þarf báturinn að
krækja fyrir Olafsfjarðarmúla, og kost
ar sá krókur svo sem 15 minútur; en
á hinn bóginn hefir það mikla þýðingu, að báturinn komi þar við, sér.
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staklega af þvf, að f Ólafsfjarðarhorni
heflr um nokkur ár verið rekin sveitaverzlun. Þetta kemur líka þvi ver
niður á Ólafsfirðingum, sem þeir eru
vanir þvi frá þvi að Brimnes hafði
strandferðirnar norður og austur um
land, að fá gufubátinn inn á fjörðinn,
en ástæðan til þess, að firðinum hefir
verið slept sem viðkomustað, er vfst
tómur misgáningur, því hann stóð í till.
h. Nd., en hefir fallið úr í Ed. á sið
asta þingi. Eins og h. þingdm. sjá, þá
er það að eins lftil töf fyrir strandferðabátinn að koma hér við, en hins vegar
er þetta innileg ósk almennings, sem
hvað eftir annað hefir verið tekin fram
við mig á manntalsþingum, og vonast
eg þvf til, að h. þingd. fallist á þessa
viðaukatill. mfna. Eg skal taka það
fram, að Ólafsfirðingar hafa ekki nema
um tvo staði að velja til aðflutninga,
annaðhvort Siglufjörð eða Akureyri, og
leiðin til Akureyrar er þeim mun hægri
og notadrýgri, ef þeir gætu notað hana;
en það veröur þvi að eins, að Skálholt
komi við á firðinum fram og aftur.
Eg skal að endingu drepa á það,
hvort ekki væri ástæða til að beita hér
39. gr.
þingskapanna; hún hefir
mér vitanlega ekki verið mikið notuð,
en virðist einmitt eiga mjög vel við
hér. Greinin hljóðar svo: »Þyki þingdeildinni ekki ástæða til að gjöra ályktun um eitthvert málefni, þá getur
hún vísað þvf til landshöfðingjans eða
ráðgjafans*.
Eg er setn sé hræddur
um, að þessum viðaukatill. geti fjölgað
um of, bæði hér i deildinni og eins
þegar till. kemur til h. Ed., og eg álít
það niikið spursmál, hvort þingd. geti
tekið þannig ákvarðanir um einstakar
hafnir; mér finst þvi langréttast fyrir
deildina, að vfsa þessu máli f heild
sinni til landsh. Eg vil þó ekki gera
þetta að uppástungu minni nú við þessa
umr., en mun seinna koma að þvi aft-
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ur, en eg vildi þó hreyfa þvf nú, svo
menn gætu athugað það, og eg gæti
fengið að heyra ástæður manna með
og móti.
Jens Pdlsson'. Eg vil minnast lítið
eitt á breyt.till., sem eg á, breyt.till. á
þgskj. 360. Hún er fram komin hér,
sú tillaga, eftir almennri ósk f kjör
dæmi mfnu; það kom fram á þingraálafundi 1 vor ósk um, annaðhvort að fá
lítinn bát sérstakan, til að bæta úr
samgönguskortinum hafna á milli á
Breiðaflóa, og til vara áskorun um að
fjölga ferðum strandferðabátsins á
Hvammsfjörð og Skarðsstöð.
Eg veit,
að það er áhugi á þessu máli f kjördærai mfnu, og ekki að ástæðulausu,
þvf að Breiðiflói er stór flói, og á við
tilfinnanlegan samgönguskort á sjónura
að búa. Nú sem stendur kemur strandferðabáturinn á þessa tvo staði að eins
i 2 af þeim 6 ferðum, er hann fer vestur um land, fram og aftur. Tillaga
min fer nú frara á, að strandferðabáturinn komi þar við í 4 ferðum af þeim
6, er hann fer vestur og norður. Það
eru mikil héröð, er hefðu not af þessum ferðum, öll Dalasýsla, Barðastrand
arsýsla og næstu hreppar Strandasýslu,
jafnvel f almennum árum, þegar ekki
bannar fs, auk heldur þegar fsinn liggur fyrir landi. Fyrir þvf er það rajög
svo mikilsvert, að fjölga ferðunum. Vit
anlega er nokkur krókur inn á þessa
staði, og á Hvammsfirði er nokkur annmarki, sá, að ekki er hægt að koraast
inn um innsiglinguna á hann, sera
Röst er nefnd, nema um flóð. Vegna
þess að eg vissi af þessum vandkvæðum talaði eg um þetta, einmitt nú f
sumar, við skipstjórann á >Laura«,
Christiansen, tjáði honura þessar óskir
þeirra vestanmanna, og spurði hann,
hvort þessi vandkvæði væru svo mikil, að ekki væri unt að fjölga ferðunum þeirra vegna.
Hugði hann það
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enga frágangssök; hann var málinu
hlyntur, fanst þörf vera á því, ogjafnvel hét að mæla meö því. Hann bjóst
við, að þar sera sá báturinn, er vestanlands gengur, fer 6 ferðir, meðan hinn
fer 7, þá mundi hann hafa nægan tíraa
til þess, að bæta þessura stöðum við
sig. Eu hann tók það sérstaklega fram,
að hann gæti ekki gengið inn á, að
bátnum yrði gert að skyldu, að koraa
á Hvammsfjörð á haustin, því þar getur
staðið svo á, að ekki verði komist inn
nema með því að sæta lagi og biða,
þegar flóðliggjandi er á morgnana áður en bjart er orðið, eða á kvöldin, þegar dimt er; en á öðrum tímum áleit
hann ekki ne;n vandkvæði á því, og
tjáði sig hlyntan því, en gat þess, að
heppilegast væri, að óskir um þetta
kæmu gegnum stjórnina annaðhvort
frá þinginu eða sýsiufélögunum.
Frá þessum málavöxtum vildi eg
skýra, og hversu sem um þetta mál
fer, vona eg að h. þingdm. geti litið
svo á þetta, sera eg, að þetta hérað,
sem liggur við þann hinn breiða flóa,
8é nokkuð afskift, og fari öðrum fremur á rois við strandferðirnar, þar sem
þeir hafa not að eins af 2 ferðunum,
og að þeir geti verið hlyntir einhverri
viðbót, sem ekki fer i bága við ferðir
bátsins að öðru leyti, svo að honum
verði veruleg töf að.
Tryggvi ' Gunnarsson: Eg hefi eina
fram að bera af hinum mörgu breyt,till. við strandferðirnar, og er hún
fram komin eftir ósk kjóseuda minna,
að skipið komi við á Stokkseyri og
Eyrarbakka; — en satt að segja — á
eg bágt með að raæla sérstaklega með
henni, meðan ekki er gjört við höfnina
á Stokkseyri, og það er ein aðalhvötin
fyrir mig, að mæla með fjárveitingu til
aðgjörðar á Stokkseyrarhöfn, að mögulegt sé að strandferðaskipið geti komið
þangað.
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í öðru lagi get eg ekki neitað þvi,
að eg hefl að undanförnu haft þá skoðun, að það væri ekki heppilegt að fjölga
um of viðkomustöðum póstskipanna.
Það er tvent, sem alt af ber að líta á,
þegar um ferðaáætlanir skipa er að
ræða. I fyrsta lagi verður að haga
ferðunum svo, að farþegar, vegna tíma
og kostnaðar, geti. komist sem fljótast
til þeirra staða, sem þeir ætla til, og
að skipið sé ekki að krækja á of margar vikur og voga. Eg hefi heyrt marga
segja, siðan strandferðabátarnir hófu
ferðir sínar, að það sé ófært að fara
með þeim, þeir séu svo lengi á leiðinni;
og það er vitanlegt, að margir sæta
öðrum ferðum nú, ef þeir geta, einmitt
vegna þess, hve viökomustaöirnir .eru
margir og ferðatiminn langur. I öðru
lagi hafa þeir, sem senda póst með
skipum eða vörur, heimtingu á, að skipin komi ekki á svo illar hafnir, að
farmi, og einkum mönnum og pósti, sé
hætta búin.
Eg get tekið undir það,
sem h. þm. V.-Sk. (Guðl. G.) sagði, að
það sé betra að ákveða skipi að koma
sjaidnar, og eiga þá vist að það komi,
heldur en að því sé ætlað að koma
oft, og eiga það svo i óvissu að það
korni. Að skip kemur sjaldan á einhvern stað, getur verið bagalegt fyrir
bygðarlagið að vísu, en hitt er þó miklu
verra, að skipið kemur ekki þar, sem
því er ætlað að koma; menn eiga þá
von á þvi, og hafa búið sig undir að
fara með þvi; eða senda vörur, eða fá
vörur með þvi; aðrir hafa lagt á stað
heiman að frá sér, til að ferðast með
því, en skipið kemur ekki, svo þeir
verða að snúa heim aftur, og allir
verða blektir og margir skaðast.
En
aftur á hinn bóginn hefir skipið eytt
tima til að reyna að komast á þennan
stað, en orðið frá að hverfa, af því
veður heflr bannað eða hafrót, eða
dimmviðri. Af þeim tillögum, sem hér
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liggja fyrir, álít eg tillögu h. 1. þm.
Eyf. (Kl. J.) hættulausa, og mun eg
greiða atkv. með henni, at því höfnin
er góð og beint í leið skipsins; sömuleiðis greiði eg sjálfsagt atkvæði með
minni eigin breyt.till.; en þá fer það að
fækka, sem eg get greitt atkvæði með.
Tillöguna um Hornafjörð er mér ekki
um; eg vildihelzt að Hornafjörður væri
dreginn útúr ferðaáætlun strandskipsins,
en Gufuskipafélagið skili aftur 3000 kr.
af tillaginu, sem landssjóður greiðir, og
stórkaupmaður Tulinius sfðan fái það,
og honum svo falið að annast þann
stað. Tillöguna um, að fjölga viðkomura á Hvammsfjörð, álít eg ekki heppilega, þegar á alt er litið, þó hún kunni
að vera hentug fyrir héraðsbúa þar,
þvi af þvt mundi leiða mikla tfmatöf
tyrir farþega. Að öðru leyti er eg
samþykkur uppástungu h. 1. þm. Eyf.
(Kl. J.), að heppilegast sé, að ljúka
þessu máii með rökstuddri dagskrá, og
fela landsstjórninni að ráða fram úr og
vinza úr þessum mörgu tillögum.
Valtýr Guðmundsson: Eg var framsm.
nefndar þeirrar, er hafði þetta mál til
meðferðar á síðasta þingi, og verð eg
að geta þess, að mér þótti þá nóg um
það, hve margir viðkomustaðir voru
tilteknir; en þó þeir væru margir þá,
þá færist nú skörin upp í bekkinn, þar
sem hér liggja fyrir tillögur um 11
nýja viðkomustaði, auk fjölgunar á
ferðum til þeirra staða, er skipin hafa
áður komið við á. Og eg segi fyrir
mitt leyti, að mér lizt ekki á ferðaáætlun skipanna, ef þetta á alt fram að
komast, sem hér er farið fram á. Afleiðingin verður eflaust sú, að ferðirnar
verða svoseinar, að þær koma ekki að
hálfu gangi, og seinast kemst líklega
svo langt, að báturinn, sem fer vestur
um land, nær ekki að fara fleiri ferðir
en 4 f stað 6, sem hann nú fer.
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Að því er snertir Eyjafjörð, þá held
eg, að það sé þegar svo vel fyrir honum séð, að hann þurfi ekki viðbót.
Viðkomustaðirnir eru nú orðnir 4 alls
á flrðinura, og ætti það að geta nægt
Eg álit stjórnina i þessum greinum
hlífast of raikið við félagið. Stjórninni
er f lófa lagið, að koma hverjum stað
inn i ferðaáætlunina, sem hún vill, því
að hún á að veita samþykki sitt til, að
styrkurinn til þess sé útborgaður, og
getur gert það að skilyrði, að hver sá
staður sé tekinn á áætlun, er hún tekur til, og þingið hefir til nefnt. Þess
vegna er það heppilegasti vegurinn, að
viðkomandi héröð sneru sér til stjórnarinnar, og raiklu réttara, heldur en að
hver einstakur þm. sé að reyna að
pota inn einni og einni höfn.
Það er
líklegt, að miklu raeiri jöfnuður næðist,
með þvi að leggja þetta í hönd stjórnarinnar. Þeir sem kviða ókunnugleik
stjórnarinnar f Höfn, þurfa ekki að
bera kviðboga fyrir, að hann verði að
baga; þvi að áætlunin mun ævinlega
vera borin undir landsh., áður en hún
er samþykt.
Viðvfkjandi Hornafirði verð eg að
játa það, að mér finst full ástæða til
að þar sé fastur viðkomustaður, þó að
skipið komi þar sjaldnar við en nú er
tiltekið. Það er ákaflega óþægilegt, að
skipið fari þar fram hjá, þegar það á
að koma þar við samkvæmt áætluninni, og það er ófært og óþolandi, að
það skuli vera komið undir geðþekni
skipstjórans, hvort ferðaáætluninni er
fylgt eða ekki.
Annaðhvort er, að
stjórnin sjái um að ferðaáætluniuni sé
fylgt að þvi er Hornafjörð snertir, eða
að félagið afsali sér nokkrum hluta tillagsins, og leggi niður ferðirnar til
Hornafjarðar, svo að bægt sé að semja
við annan.
Það er annað atriði til, sem sýnir
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gjörræði félagsins og eftirlitsleysi stjórnarinnar með gjörðum þess. Félagið
lætur strandferðaskipiðalt af koma við
á Skagaströnd, þvert ofan í það, sem
alþingi bafði tiltekið, því að það bafði
ætlast til, að Blönduós yrði miðpunktur
héraðsins; og þetta gerir félagið eingöngu af því, að það heldur upp á
kaupmann á Skagaströnd. Þetta þyrfti
að laga, og sjórninni er innan handar
að laga það, ef hún kærir sig um það.
Af því að eg ímynda mér, að til
vandræða rouni horfa, þegar til atkv.
kemur um tillögurnar allar saman,
leyfi eg mér að koraa fram með dagskrá með ástæðum. er eg leyfí mér að
afhenda forseta.
Björn Sigfússon'. Eg vildi, um leið
og þessi tillaga er rædd, minnast á eitt
atriði viðvíkjandi strandferðunum. Eins
og kunnugt er, þá var það meining
þingsins '97, eða að minsta kosti samgöngumálanefndar þeirrar, sem þingið
þá skipaði, að strandbátarnir að austan og vestan skyldu mætast á Akureyri.
En nú hefir gufuskipafélagið
breytt þessu þannig, að strandbátarnir
hittast eigi á Akureyri í fyrstu terðunum á árinu.
Eg hefí orðið þess var,
að margir hafa álitið þetta fyrirkomuiag óheppilegt, og að mönnum sé gerður
ógreiði með þessu; en mér er ekki fullkunnugt ura, hvað reynslan hefír sýnt
i þessu efni, hvort þessi ruglingur hafí
ekki orðið til ills. Ef nú reynslan, eins
og eg hygg, hefði sýnt, að þetta fyrirkomulag væri óheppilegt, þá ætti að
breyta því og reyna að knýja stjórn
gufuskipafélagsins til að fylgja vilja
þingsins, eins og upphafíega var ætlast
til. Eg vildi óska, að einhverjir, sem
því eru kunnugri, vildu skýra frá þessu,
t. d. h. þm. Eyf., og láta skoðun sina i
ljósi um þetta atriði.
Eg er þvi samþykkur, að óheppilegt
sé, að viðkomustaðir bátanna séu mjög
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margir; það verður til að seinka ferð
unura um of, og þær koma mönnum
siður að notum. Að gufuskipafélagið
hafi ekki farið eftir því, sem síðasta
þing ætlaðist til og því er skylt eftir
samningi, sést t. d. af því, að það hefir
á áætlunina sett Skagaströnd i fyrsta
flokk, f staðinn fyrir Blönduós; þar er
um beint samningsbrot að ræða.
Eg
verð að vera samþykkur h. þm. Vestm.
(V. G.) um, að þetta og fl. mætti laga,
með þvi að viðkomandi héruð sneru sér
til landsstjórnarinnar, og eg get þess
vegna fallist á, að samþykkja hina rökstuddu dagskrá, sem hann kom með.
Jems Pdlnson: Mig furðar stórlega á
þeim mótmælum, sem breyt.till. mín
fekk hjá h. 1. þm. Árn. (Tr. G.). Hann
gerði mjög mikið úr því, fyrst, að strandbáturinn mundi tefjast við að fara svo
stóran krók, og svo, að hann mundi
eyða of raiklu af kolura, ef hann færi
þann krók. Eg skil ekki i því, að einstakur þingm. skuli koma hér fram
sem ráðsmaður gufuskipafélagsins; raér
finst það óþarfa hlutsemi, að telja eftir
því félagi, að leggja kol til strandbátanna; eg ímynda mér, að bátarnir eyði
ekki svo miklum kolura, að gufuskipafélagið fari á höfuðið fyrir það.
En að því er hitt atriðið áhrærir, að
skipin mundu tefjast við að taka á sig
krók, og sem h. þm. Vestm. (V. G.) sagði,
að mundi verða til þess, að yrði fyrir þá
skuld að fækka ferðunum, þá held eg,
að h. þm. geri of raikið úr þeim tima,
sem til þess færi, þó þessar 2 ferðir
bættust við. Og svo skildi eg kaptein
Christiansen á Lauru, að ekki þurfí að
fækka ferðunum fyrir þetta, og er hann
vist eins kunnugur þessu raáli, eins og
h. þm. En að ekki megi tefja bátana,
getur ekki komið til mála. Vorum við
ekki einmitt að fá bátana til þess að
láta þá koma þangað, sem aðalskipin
koma ekki, til þess að greiða fyrir
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þeim héruðum, sem ekki gátu fengið
aðrar ferðir ? Má ekki langferðamönnunum vera sama, þó þeir ferðist með
aðalskipunum? Eigum við að sleppa
þeim tilgangi, sem við höfðum með
strandbátana, og ganga fram hjá honum, án þess honum verði náð? Eigum
við að ganga fram hjá tilganginum, til
þess að einstöku langferðafarþegar fái
fljótari ferð?
Að flvammsfirði og Gilsflrði liggja
svo margar og mannmargar sveitir, að
mannlerðir mundu verða talsverðar þaðan og þangað, ef viðkomum væri þar
fjölgað. Jafnvel menn úr Strandasýslu
mundu einatt kjósa að taka far á þessum höfnum, er þeir ferðast til Suðurlandsins, og eins fara þar af skipi á
heimleið.
Ef t. d. h. þm. Strand. (Guðj. G.)
vildi fara heim til sin, mundi hann
heldur vilja tara á land á Breiðafirði,
t. d. i Skarðstöð, heldur en ferðast fyrir
Vestfirði og Strendur.
Það er mótsögn, að ætla sér að keyra
strandferðaskipin undir sömu reglu og
aðalskipin. Tilgangur með strandbátunum er sá, að bæta úr ferðaþörf sérhvers héraðs.
Þá vil eg minnast á hina rökstuddu
dagskrá frá h. þm. Vestm. (V. G.). Eg
er henni algerlega mótfallinn.
Mér
finst það undarlegt, að þegar héruð bafa
borið sig upp undan þessu ólagi, og
vilja fá hjálp þingsins, að þá skuli
þingið segja: Nei, við viljum ekkert
skifta okkur af þessu; annist þið það
sjálfir. Mér finst það barla óviðurkvæmilegt af þinginu, að snúast þannig við réttlátri beiðni. Að visa málinu
til héráðanna aftur, finst mér vera
sama og að segja: Við viljum ekkert
með þetta hafa; þið getið séð fyrir þvf
sjálfir.
Klemens Jónsson:
Álþ.tið. B. 1889.

Viðvíkjandi þvi,
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sem h. þm. Húnv. (B. S.) beindi til mín,
þá hetí eg engu við það að bæta, sem
hann sagði, því eg er honum þar alveg
samdóma. Ætlun samgöngumálanefndarinnar á síðasta þingi var sú, að
strandbátarnir að austan og vestan
mættust á Akureyri. En gufuskipafélagið hefir gengið fram hjá þessum vilja
þingsins. Þeir mætast að eins f tveimur ferðum, sem sjálfsagt stafar af því,
að á vesturieiðinni eru 32 viðkomustaðir, en einungis 27 á austurleið, og auk
þess tefst Skálholt mjög við ferðir sínar inn f flvammsfjörð. Þó nú séu miklu
fleiri viðkomu8taðir hjá skipinu, sem
fer vestur um land, þá vil eg samt sem
áður ekki vera á móti þvf, að fjölgað
verði ferðura til Hvammsfjarðar; því
nauðsyn á samgöngum er þar vlstengu
minni en annarsstaðar.
Eg er á sama máli og h. þra. Dal.
(J. P.) um það, að ferðamenn, sem fara
langan spöl með bátuuum, verði að
sætta sig við, þó þeir séu lengi á leiðinni, því að strandbátarnir eru aðallega
ætlaðir til fiutninga á milli hafna, en
ekki til að vera ferðaskip lengra á milli;
þeir eiga ekki að vera fyrir langferðamenn, svo þeir verða að gera sér að
góðu, þó þeir tefjist með þeim.
Eg álit það einkar-nauðsynlegt, að fá
strandferðaskipin til að koma viðiHrísey á Eyjafirði; eg viidi vinna til að
sleppa heldur öðrum viðkomustöðum
við Eyjafjörð. Hrísey er i miðjum firðinum, og væri svo vel fallin til að
vera viðkomustaður fyrir alla, bæði
austan og vestan fjarðarins.
Það er ætlun min, að ferðaáætlun
seinasta þings ætti að vera tekin til
ihugunar. Margir staðir hafa verið
teknir inn t áætlunina, sem eru óþarfir; afltur hefir sumum stöðum verið slept,
sem meiri þörf hefði verið á, að staðið
hefðu þar.
Eg vil láta kippa þeim
108 (15. nóv.).
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stöðum burtu, .sem reynslan hefir sýnt,
að eru óþarfir, en setja aðra i staðinn.
Eg er mótfallinn hinni rökstuddu dagskrá frá h. þm. Vestra. (V. G.) að þessu
sinni, og vildi eg óska, að hann vildi
taka hana aftur. Held, að þetta kynni
að mega laga við næstu umr. þessa
máls.
Eg er samþ. binum sama h. þm. um
Skagaströnd og Blönduós. Samgöngumálanefndin i hitt eð fyrra vildi hafa
aðalviðkomustaðinn á Blönduósi, og mig
furðar á, að Húnvetningar skuli þegjandi hafa sætt sig við, að Skagaströnd
er tekin fram yfir Blönduós; en til þess
að bæta úr þessu, yrði það áhrifameira,
að alþingi fyndi að þvi, heldur en að
láta stjórnina sjá um það, þvi eg hefi
reynslu fyrir þvi, að þó maður snúi
sér til gufuskipafélagsins um breytingar, þá hefir það ekki mikið upp á sig;
þannig vii eg geta þess, að eg átti tal
við kaptein Christiansen, og vildi láta
hann breyta til um Grimseyjarferðirnar, fara 2 ferðir þangað, aðra i júnímánuði og hina á haustin, sem Grímseyingum var hentugra, og fór að eins
frám á, að breytt væri til um tíma.
Hann sagði, að það væri sjálfsagt að
breyta til um timann, en þegar til kom,
þá var ekki nema önnur óskin tekin til
greina. Þó t. d. kæmi frá mér, sem
embættismanni og yfirvaldi, ósk um
breyting á viðkomustöðum til stjórnarinnar, þá er hætt við, að það hefði
minni áhrif en ef þingið tiltæki beinlinis viðkomustaði. Eg er þess vegna
á þvi, að það mundi haía meiri þýðingu,
ef þingið gæti lagað þetta en sé það
ekki hægt, þá er að leita til stjórnararinnar.
Valtýr Guðmundsson: Eg ætia að
tala íáein orð út að þvi, sem h. þm.
Dal. (J. P.) 8agði. Hann hélt að eg
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hefði gert ráð fyrir, að fjölgun ferðanna á Hvammsfjörð mundi verða til
að fækka feröum bátanna milli Akureyrar og Reykjavíkur; en eg átti ekki
þá við Hvammsfjörð og Skarðsstöð að
eins, heldur alla fjölgunina á viðkomustöðunum yfir höfuð. Eg held, að það,
að fjölga svo mjög viðkomustöðunum,
hlyti að verða til þess, að ferðunum
yrði að fækka, en þær mega ekki vera
færri. Annaðhvort verða ferðirnar að
fækka, eða að það verður að sleppa úr
mörgum öðrum stöðum, að minstakosti
i sumum ferðunum.
Eg get fallið frá minni rökstuddu
dagskrá að sinni; en mér virðist nauðsynlegt að koma reglu á þetta. Vil eg
því stinga uppá 5 manna nefnd til
þess að fjalla um þetta mál.
ATKVGR.: 5 manna nefnd sþ.
Kosnir voru í nefndina:
Valtýr Guðmundsson með 13 atkv.
Klemens Jónsson með 10 atkv.
Jens Pálsson með 10 atkv.
Þá höfðu þeir Einar Jónsson, Björn
Sigfússon og Skúli Thoroddsen 7 atkv.
hver; var þá einn dreginn út úr nefndinni, og varð Björn Sigfússon fyrir þvi.
Fyrri umr. frestað.
Framh. fyrri umr. (C. 308, 329,
353, 357, 360), 19. ágúst.
framsögumaður (Klemens Jónsson):
Þegar nefndin í þessu máli fór að athuga till., sem kom frá h. þm. A.-Sk.
(J. J.), á þingskj. 606, ásamt hinum
mörgu breytingar- og viðaukatillögum
við hana, þá áleít nefndin það sjálfsagt
og rétt, að þingið gæfi því glöggar gætur, bvort gufuskipafélagið hefði uppfylt
þau skilyrði, sem þingið setti í fjárlögunum 1898 og 1899 fyrir fjárveiting
til gufuskipaferða, og það kom i ljós,
þegar nefndin fór að rannsaka þetta,
að þvi fór f'jarri; gufuskipaíélagið hefir
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ekki uppfýlt skilyrðið viðvikjandi viðkomustöðum i neinum af þeim þremur
fiokkum, sem þeim stöðum var skift i
A alþingi 1897, setn skipin áttu að koma
við á.
Af þeim viðkomustöðum, sem þingið
hatði i fyrsta flokki, hefir félagið slept
úr 5 stöðura, ýmist 1 sinni eða 2 sinnum, og einum stað, nefnilega Vik, hefir verið slept úr 4 sinnum; þó þar sé
að visu slæm höfn, og ill til aðstöðu,
þá virðist það vera alveg að ástæðulausu, að sleppa staðnum svo oft. Meðal þessara viðkomustaða, sem slept hefir
verið úr, er Blönduós, sem að tilætlun
þingsins ætti að vera viðkomustaður í
hvert sinni, en Blönduós er aðalverzlunarstaður Húnvetninga, og liggur bezt
við allri verzlun þeirra og viðskiftum;
aftur á móti hefir gufuskjpafélagið tekið ástfóstri við Skagaströnd, sem þingið
hafði að eins i öðrum flokki; þar hefir
strandbáturinn komið f hverri ferð; en
Húnvetningum er það ekki hið sama,
hvort báturinn kemur á Skagaströnd
eða Blönduós; það vita þeir, sem kunnugir eru, og hinir, sem ekki eru kunnugir, geta sannfærst um það með þvi,
að lita á kortið. Af þeim stöðum, sem
nefndir eru i öðrum flokki, þá er Papós, sem hefir veriö slept algerlega úr;
má geta þess til, að það sé af þvi, að
það þyki ilt að komast þar inn, og á
það virðist það benda, að hér liggur
fyrir till. til þingsályktunar frá h, þm.
A.-Sk. (J. J.), um að mæla skipaleið
inn á Papós. En hvernig sem á þetta
er litið, þá hefði gufuskipafélagið átt að
gjöra einhverja grein fyrir, hvers vegna
það hafði að engu ákvæði þingsins um
þennan stað. í þriðja lagi er þess
að gæta, hvað snertir þá viðkomustaði,
sem voru í 3. flokki, og sem bátarnir
áttu að koma á, ef héraðsbúar færu
þess á leit, þá hefir gufuskipafélagið
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ekki sint slfkum málaleitunum, og er
það alveg víst, hvað Lagarfljótsós snertir, þrátt fyrir það, þó tvfvegis hafi verið send áskorun um það.
Ennfremur
er, eins og tekið er frain í nefndarálit
inu, kært yfir þvf, að strandbáturinn
hafi farið fram hjá Horuafirði, þó skipið hafi haft bæði farþega og vörur til
Hornafjarðar. Það er sagt að skip
Tulinfusar fari inn á Hornafjörð J hverri
ferð, og þar sem á skipum Tuliniusar,
að minsta kosti einu þeirra, enginn ofdirfskumaður er skipstjóri, sem lýsti sér í
apríl f vor, er hann sá tvo haíisjaka
fyrir Langanesi og flúði fyrir þeim, á
sama tfma, sem önnur skip fóru fyrirhafnarlaust leiðar sinnar, þá ætti strandbátunum ekki að vera vorkunn að
koma þar.
Enn verður að taka það fram, að
bátarnir hafa einungis 3 fyrstu ferðirnar mætst á Akureyri, eins og þingið ætlaðist til að þeir skyldu gera, svo að væri
sem bezt samband milli austur-og vesturlandsins. En úr þvi að þeir gátu
mætst þar i 3 fyrstu ferðunum, þá ættu
þeir eins að geta það i hinum, en það
gjöra þeir ekki, og má án efa að
nokkuru leyti kenna það þvi, að bátarnir standa ákafiega lengi við á viðkomustöðunum, og einkum er það einkennilegt, að þvi er þannig varið með
Skálholt, þann bátinn, sem einmitt þyrtti
að vera fljótur í förum, af því að hann
kemur á fleiri bafnir en Hólar. Þannig
átti Skálholt i þessari ferð að koma
hingað 19. ágúst, en fara héðan 26.
ágúst.
Auk þess var áætlanin svo
rúm, að báturinn gat komið 17. ágúst,
og gjörði það líka, svo að hann kemur
til að liggja hér nú eina 9 daga. Slíkt
eru óhæfilega langar viðstöður og ástæðulausar. Bátarnir þurfa auðvitað
einhvern tima til að hreinsa katla sina,
en timinn er ekki svo langur, þó hann
108*
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só 5—6 mánuðir, að þeir þurfl að gjöra
það nema einu sinni, og þá gætu þeir
legið saman á Akureyri eða i Reykjavík.
Þar sem komið hafa fram ýmsar uppástungur um, að bæta inn i áætlanirnar nýjum viðkomustöðum, og fjölga
ferðum á einstaka hafnir, sem þegar
standa á áætlun, þá áleit nefndin að
slikt væri ógjörningur.
I fyrsta lagi
er það álit nefndarinnar, að það sé
ekki fært, neraa þá að fella úr aðra
staði, eða að fækka þar terðum, en
bæði áleit hún það varhugavert, að
viðkoraandi béruðum fornspurðum, og
hins vegar er á það að lita, að það hefði
þá orðið að búa til nýja ferðaáætlun,
en til þess hafði nefndin engin tök og
engan tlma. Nefndin áleit að þaðværi
réttara og hyggilegra að fela stjórninni
þetta með rökstuddri dagskrá, eins og
hafði verið farið fram á við fyrri umr.
þessa máls af h. þm. Vestm. (V. G.).
Úr því nefndin komst að þessari niðurstöðu, finn eg enga ástæðu til að tala
um hinar einstöku tillögur, nema hvað
snertir tillögu h. 1. þm. Árn. (Tr. G.)
á þingskj. 359, ura að strandbáturinn
verði látinn koma við á Eyrarbakka
og Stokkseyri, þá er það álit nefndarinnar, að það sé hreint og beint ógjörningur, ettir þvf sem þessar hafnir eru,
og að minsta kosti mundi það verða
til mikillar tafar fyrir ferðamennn.
(7r. Gunnarsson: Bæta hötninaj. Hv.
1. þm. Árn. (Tr. G.) segir, að það eigi
að bæta höfnina, en eg efast um, að
að bætt verði höfnin að þessu sinni;
það mundi verða að bæta að minsta
kosti einu núlli við þá upphæð, sem
farið hefir verið fram á að veita til að
bæta innsiglingu á Stokkseyri.
Það kom til tals í neíndinni, hvort
ekki mundi hægt að undirbúa ferðaáætlun tyrir 1900—1901, með þvi að fá
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álit hjá öllum sýslum landsins, á hvaða
hafnir helzt skyldi koma, og hve oft;
en nefndin féll þó frá þvi að þessu
sinni, að því er kemur til ársins 1900,
með þvi timinn mundi of stuttur til
þess. En hins vegar þótti nefndinni
rétt að undirbúa áætlunina fyrir 1901,
og hefir kornið frara með sérstaka
tilllögu um það, sem eg nánar mun
minnast á, þegar hún liggur fyrir til
umræðu.
Eg hefi svo engu hér við að bæta,
en leyfi mér að afhenda háttv. forseta
rökstudda dagskrá trá nefndinni, en
undirskrifaða einungis at formanni
nefndarinnar.
Guðjón Guðlaugsson:
Eg játa það,
að hin háttv. nefnd hefir tarið mjög
skynsamlega i málið, og hitt á hinn
rétta veg. Það hefði verið athugavert
tyrir þingið, að samþykkja ýmsar af
þeim þingsályktunartillögum, sem komið hafa fram i þessu m&li.
Hvað snertir breytingartill. á þingskj.
308, þá er þar við að athuga, að það
vantar upplýsingar því máli viðvikjandi.
En hvað snertir viðaukatill. á þingskj.
329, sem fer fram á, að strandferðabáturinn, sem fer vestur og norður um
land, komi jafnan i báðum leiðum við
i Bolungarvik og á Isafjarðardjúpi, þá
skal eg viðurkenna, að það mælir
talsvert með þvi, að strandbáturinn
komi þar við i 2. og 3. ferð að vorinu, en
það álit eg alveg óþartt, að hann komi
við í hverri ferð, þvi að það veldur
bæði töf á leiðinni, og er til mikilla
tálmana fyrir flesta farþega.
Eg skal geta þess, að eg álit, að
mestu notin af þessum ferðum yrðu
þau, að gjöra greiðari viðskifti Bolvíkinga við öteingrímsfjörð, því þar eru
viðskifti talsverð, og margir sjómenn
úr Steingrimsfirði, sem stunda sjóróðra
i Bolungarvik.
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En eg álft þó efasamt, hvort Bol- bygð og breytingartill. á þingskjali
ungarvik eða Steingrírasfjörður mundu 360.
Eg álft brýna nauðsyn til, að fjölga
nota þessar ferðir, þvi að sá sparnaður,
sem sýnist vera við þetta hjá báð- viðkomum f Skarðsstöð og á Hvammsnm málsaðilum (Bolungarvik og Stein- flrði. Hér er um stóra sýslu og mikið
grirasfirði) — þar eð flutningarnir á og uppland að ræða, og til þessara staða
af strandbátnura milli Bolungarvikur og eiga margir að sækja. Hér er þvi um
ísafjarðar hverfur — étst upp að meiru verulega framför að ræða, að fjölga
eður minna leyti við það, að fargjaldið viðkomum strandbátsins framvegis á
verður helmingi hærra milli Steingrfms- þessum stöðum, og að engin not verða
fjarðar og Bolungarvikur en Stein- yfirleitt að þes: utn ferðum, ef þeim
verður ekki fjölgað að mnn.
grimsfjarðar og Isafjarðar.
Auðvitað er það lengsti krókurinn á
Bendir þetta á, að ekki er að öllu
leyti ávalt heppilegt eða til hagnaðar, leið strandbátsins, og þvi hefði verið
að fjölga höfnum og viðkomustöðum heppilegast, að sérstakur bátnr væri
fenginn til að taka að sér þessar ferðir;
strandbátanna.
Eg skal játa, að þessi agnúi stafar en þar sem svo er ekki, álít eg það 1
af þeirri ósanngirni hins sameinaða alla staði sanngjarut, að stjórnin taki
gufuskipafélags, að hækka farmgjaldið þessa tillögu til greina.
En eins og hinn háttv. þingm. Dál.
til helminga við fjórðu höfn, sem að
stendur á áætlun, eins í þeim ferðum, (Jens P.) tók fram hér um daginn, þá
sem skipið kemur ekki á sumar þeirra, mundu ferðalögin að vestan aukast ura
og því hefði verið ástæða til þess fyrir helming hingað til Reykjavikur, ef
þingið, að skora á landsstjórnina, að báturinn kæmi á þessar hafnir oftar.
koma því til leiðar, að ekki væru tekn- Menn úr Dalasýslu, Strandasýslu og
ar til greina í þessu tilliti nema þær viðar færu nú heldur landveg heldur
hafnir, sem skipin koma á í hverri en á skipi kringum alla Vestfirði. —
Það borgar sig jafnvel betur, að fara
ferð út af fyrir sig.
Hvað Aðalvík snertir, þá get eg ekki úr Stykkishólmi en næstu höfnum.
Eg get fallist á þá skoðun, sem kom
verið með þvi, að fjölga viðkomum á
þá höfn, þar sem skipstjóri Skálholts hér fram við 1. umr. þessa máls, að
álitur, að hún eigi að strikast út, og ekki bæri að taka tillit til ferðalaga,
þar sem að Aðalvikingar hafa ekkert þegar ræða væri um strandbátana. Menn
notað strandbátinn þessi árin; og siðast þurfa alveg eins að hraða sér, sem
hefi eg heyrt, að þangað hafi verið eiga heima i þeim héruðum, sem stóru
fluttur að eins einn hestur og einn skipin koma ekki á, eins og þeir, sera
eiga heiroa á viðkomustöðum stóru skipprestur.
Það er ekki svo að skilja, að eg sé anna, og svo ber þess að gæta, að fólk
neitt sérstaklega á móti sumum af verður að ferðast, þegar það hefir tíma
þessum stöðura, t. a. m. Bolungarvik; og hentugleika til þess, og verður því
en eg álit samt rétt, að benda á það, oft að ferðast með strandbátunum til
dæmis hér úr Reykjavík til Akureyrar
sem ekki er rétt.
Eg verð að álita, að af öllum þeim eða á aðra staði, sem stærri skipin
breytirigartillögum, sem fram hafa koma þó á.
í vor t. d. fóru margir vegabótaraenn
komið, sé engin á eins miklum rökum
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tneð Skálholti héðan úr Reykjavík til
Sauðárkróks, að eg meina af þvi, að
þá átti atvinna þeirra þar nyrðra að
byrja, en hvorki löngu undan né eftir.
Og þá menn ergði það mjög, hvað
krókarnir voru margir og viðstöðurnar
margar.
Menn verða lika að gæta þess, að
gjöra ekki þessar strandferðir erfiðari
né óaðgengilegri fyrir féiagið en nauðsyn ber til. Skaðist félagið mjög mikið
á þeim, hættir það við þær eftir þessi
5 ár, nema vér leggjum því stórfé
fram yfir það, sem nú er, og það verð
ur þingið neytt tii, heldur en að hætta
ferðunum; því stærri afturför í augum
almennings en það væri er ómögulegt
að þugsa sér; svo eru þessar strandferðir vinsælar, og enda stór-nytsaroar
fyrir almenning.
Pétur Jónsson: Eg lit svo á, að álit
nefndarinnar í þessu máli eigi að vera
til athugunar og hvatningar fyrir stjórnina til þess að gæta að þvf, að gufuskipafélagið fylgi ákvæðum fjárlaganna
viðvikjandi viðkomustöðum strandbátanha, að minsta kosti í aðal-atriðunum,
eða þar sem það varðar verulegu fyrir
landsmenn.
Eins og nefndarálitið ber með sér,
eru þrjár af þeiin höfnum, sem gufuskipafélagið hefir ekki fullnægt skilyrðum
fjárlaganna með, einmitt i sömu sýslu,
lítillí sýslu; þ. e Norður-Þingeyjarsýslu.
Af þvi kjördæmi þetta er þingmannslaust nú, þá vil eg leyfa mér að vekja
athygli hins hæstv. landsb. á þessu. Vel getur hugsast, að gufuskipafélaginu
finnist ferðir þeirra Wathnes og Tuliniusar á þessar hafnir útboli sig. —
Eg get ekki um það dæmt. En þessar
ferðir sanna það, að hafnirnar eru óaðfinnanlegar og flutningaþörfin talsverð.
Og á hinn bóginn er eg á þvi, að
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héraðsbúum sé haganlegra, að hafa
hinar vissu ferðir gufuskipafélagsins,
heldur en hinar aðrar ferðir, sem eg
nefndi.
Þetta þarf landsstjórnin að athuga,
svo að héraðið missi ekki ferðirnar að
orsakalausu.
Viðvikjandi fjölgun ferðanna inn á
Hvammsfjörð vil eg benda á, að það
seinkar svo mjög ferðum þess báts, að
hann getur enn siður en áður mætt
bátnum sunnan um landið á Akureyri;
en það væri þó mjög nauðsynlegt.
Þetta bendir á, hve nauðsynlegt það
væri, að það væri sérstakur bátur á
Breiðafirði, og hefi eg verið þvi máli
fylgjandi.
Þórður Guðmundsson: Mér þykir það
mjög leiðinlegt, að svo skuli vera komið, að háttv. deild treystir sér ekki til,
að greiða atkvæði um hinar einstöku
breytingartill, sem hér liggja fyrir, en
vill með hinni rökstuddu dagskrá kasta
öllura vandræðunum yfir á stjórnina.
Eg 8é ekki betur en að vér þurfum
að kosta til viðbótarbáts eða viðbótarbáta, til þess að fullnægja þörfunum;
þvi að eg get ails eigi láð landsmönnura það, þótt þeir vilji njóta hagsmunanna af því, að fá sem flssta viðkomustaði, en eigi mun auðvelt að fjölga
þeim eins og þörfin heimtar, ef ekki
eru hafðir nema þessir tveir bátar í
förum kringum landið.
Eg skal ekki fara út í það, hvað
heppilegir allir þessir viðkomustaðir eru,
sem fram á er farið; en sjálfsagt eru
þó allar þessar óskir sprotnar af meiri
eða minni þörf.
Eg sannfærðist af ræðu háttv. framsögum. (Kl. J.) um það, að bátarnir
gætu komið viðar við en nú gera þeir,
þar sem hann kvað þá liggja eina 6
daga á Akureyri f hverri ferð (Klemens
Jónsson: 3—6 daga), og að Skálholt
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lægi hér 9 daga nú aðgjörðalaust. —
Þetta sýnir, að bátarnir eru ekki notaðir svo vel sem skyldi.
Þetta ætti þingið að taka til íhugunar, og mér sýnist landsstjórnin engu
hæfari en þingið til að ákveða, bvar
bátarnir þurfi og eigi að koma.
Það var ein viðaukatillagan, sem báttv.
framsögum. (Kl. J.) sá einna mesta
agnúa á, það er að segja viðaukatillagan
á þingskjali 357 um að strandferðabátarnir skyldu koma við i Þorlákshöfn
og á Stokkseyri.
Eins og kunnugt er, er suðurströnd
landsins olnbogabarn forsjónarinuar,
að því er hafnir snertir. Við þessu
verður ekki gjört, en því óskiljanlegra
er þaö, að hún skuli þó enu frekar
vera olnbogabarn þingsins, að því er
samgöngur á sjó snertir, því að oft
geta þó skip komið þar við á þó nokkurum stöðum.
Háttv. framsögum. (Kl. J.) tók það
fram, að þar væru engar hafnir, sem
unt væri að fara inn á, og talaði allmikið um Stokkseyri, og hversu örðugt
væri að koraast þar inn á skipaleguna.
En þess er að gæta, að meiningin er
ekki, að strandferðabáturinn fari endilega þangað inn á höfnina, heldur hafi
það eins og Reykjavíkin, að hann afgreiði sig úti fyrir.
Eg hefi ekki orðið annars var, en
aðferðir hennar hafi gengið fremur vel
austur eftir.
Þeir eiga og mest á hættunni, sem
skipin eiga að nota, ef eitthvað ber út
af, og er auðsætt, að þeir mundu ekki
biðja um, að skipin kæmu við hjá sér,
nema því að eins, að þeir hefðu töluverða von um, að geta notað þau. —
En til þess að gjöra þau enn óbundn
ari, mætti bæta inn í tillöguna: »þegar
veður leyfir*, því að oftast mundi svo
fara, að báturinn gæti komið við, að
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minsta kosti i annari leiðinni, annaðhvort fram eða til baka.
Eg vildi mikillega mæla með, að tillaga þessi yrði tekin til greina, því að
eins og eg hefi áður bent á, þá er nú
sannarlega full þörf á, að suðurströnd
landsins geti að einhverju leyti orðið
aðnjótandi hins mikla kostnaðar, sem
gengur til strandferðanna.
Skúli Thoroddsenz Eg ætla að leyfa
mér að minnast fám orðum á tillögur
minar, þvi það er áskilið i samningum
þingsins í hitt eð fyrra, að strandferðabáturinn skyldi koma við á tveim af
stöðum þeim, sem eg nefni i tillögunni:
Aðalvik og Skálavik ytri; en að þvi er
fyrri staðinn snertir, kemur báturinn
þar sjaldan við, og aldrei á hinum
siðarnefnda.
I Skálavik ytri er hötn að visu eigi
góð, en þó er ekkert þvl til fyrirstöðu,
að strandbáturinn kæmi þangað, ef
veður leyfir.
Öllum þessum þrem stöðura, Bolungarvik, Skálavik ytri og Aðalvík, er svo
háttað, að það er mjög lítil töf fyrir
strandferðabátinn að koma þar við,
því að hann skriður þar rétt fram
hjá.
Eg kannast við það, að báttv. þm.
Strandam. (Guðj. G.) er rajög kunnugur
í Bolungar.vik, og þó að eg hafi farið
fram á, að strandferðabáturinn komi
þar við í hverri ferð, þá raun eg ekki
halda þvi stranglega fram, enda mun
óhætt mega gjöra ráð fyrir, að hið
sameinaða gufuskipafélag sjái um, að
svo verði eigi.
AUra nauðsynlegast er, að báturinn
komi við i Bolungarvik í fyrstu ferðinni,
þvi að þá sækir þangað fjöldi manna
úr Skagafjarðarsýslu, Húnavatnssýslu
og Strandasýslu til róðra; og i annað
skifti þyrfti hann svo að koma þar i
júnimánuði, til þess að taka þar fisk-

1727

Strandfarðu.

æti fyrir vermennina, og flytja það
norður.
Háttv. þingm. Strandam. (Guðj. G.)
tók það fram, að hann efaðist um, að
ferðir strandferðabátanna yrðu notaðar
mikið úr Bolungarvik af því, að farið
kostaði dálítið roeira þaðan norður en
af ísafirði.
En eg held, að háttv. þingm. Strand.
(Guðj. G.) hafl ekki gætt þess, að það
er slður en svo, að þeir sem róðra
stunda i Bolungarvik fái að jafnaði fisk
sinu fluttan ókeypis úr Bölungarvík til
ísafjarðar; það kemur auðvitað fyrir,
að þeir geta komið fiskætinu með, en
þráfaldlega verða útróðrarmennirnir
að leigja sér skip, og kaupa sér mannhjálp lika, til að flytja fiskinn, og þá
er það ekki lengi að dragast saman
upp i það, sem farið kostar meira úr
Bolungarvik en aí ísafirði, og meira
en það.
Flestir mundu þvi miklu fremur kjósa,
að geta farið á skip með tarangur sinn
i Bolungarvikinni, en að þurfa að fiytja
sig með hann til Isafjarðar.
í þriðja sinn þyrfti svo báturinn að
koma við í Bolungarvík í síðustu ferðinni að norðan, þvi að um þær mundir
kemur fjöldi manna þaðan til að
stunda vetrarróðra í verstöð þessari.—
Bolungarvik var að visu ekki nefnd á
ferðaáætlunar-uppkasti þvi, sera þingið
gjörði i hitt eð fyrra. En þó get eg
ekki öðru trúað en að félagið mundi fást
til að láta bátinn koraa þar við, ef
stjórnin iæri fram á það, þar sem
staðurinn liggur svo ágætlega við.
Háttv. þingm. Strand. (Guðj Guðl.)
kvað það ekki nauðsynlegt, að strandferðabáturinn kætní oftar við í Aðalvík
en nú gjörir bann.
Viðvikjandi þvi skal eg taka það
fram, að eg hefi komið með tillögu
mína um, að ferðunum yrði fjölgað
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einmitt eftir ósk Aðalvikinga sjálfra.
Aðalvík er all-fjölbygð, og ferðirnar
þangað eigi að eins nauðsynlegar til
flutninga til norðurlandsins og þaðar,
heldur og til mann- og vöru-flutninga
railli Aðalvikur og ísafjarðarkaupstaðar
og fyrir vörur þangað með bátnum frá
Isafirði; verzlunin á Hesteyri er eina
verzlunin þar nyrðra, og þykir allörðug, og því þægilegt, að hafa i annað hús að venda, en vera ekki upp á
hana eina korninn; en bátaferðir þaðan
að norðan til Isafjarðar mega heita nær
ókleifar, kostnaðarins vegna, enda löng
og hættuleg sjóleið á opnum bátum
fyrir Rit á ísafjörð.
Það má ekki byggja alt of raikið á
þvi, hve litið ferðirnar hafa enn verið
notaðar frá þessum eða hinum staðnum;
það er svo skamt siðan að þær hófust,
og menn þeim enn óvanir; þeir þurfa
tíma til þess, að læra að hagnýta sér
þær.
Eg gjöri ráð fyrir, að sá tími komi
vonum bráðar, að skipstjórinn á Skálholti verði mjög fús á, að koma á
Aðalvik, bæði af þvi, að þar er höfn
hin bezta, ogbygðin all-fjölmenn og fremur blómleg, að þvi er sjávarútveg
snertir, þótt eigi sé þar mikill landbúnaður.
Þetta er þá hið helzta, sem eg vildi
taka fram um staði þá, sem eg nefndi
i tillögu minni.
Skálavik ytri er auðvitað lakasti
staðurinn af þessum þremur. En menn
eru þar olbogabörn að þvi leyti, að
þangað eru engar skipaferðir, nema
þegar verzlun Ásgeirsons sendir þangað skip að sumrinu, til þess að sækja
fisk þeirra og til annara vöruflutninga;
en, eins og liggur i augum uppi, er óþægilegt, að vera þannig bundinn við
borð, og að hagkvæmara væri, að hafa
fleiri til að snúa sér til.
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Framsögumaður (Klemens Jónsson):
Ur því að byrjað er að' tala um hinar
einstöku tillögur, þá mun eg og gjöra
hið sama,
Hvað tillöguna á þingskj. 308 snertir,
þá er hún svo hógvær, sem unt er;
þar er farið fram á, að strandferðabáturinn komi að eins við i þrem ferðunum á Hornafirði, en eítir áætluninni
1897 var gjört ráð fyrir, að hann kæmi
þar i öllum ferðum.
Hér er þvi hreiut og beint lagt til,
að ferðunum þangað sé fækkað, en
aftur á móti farið fram á, að viðkomurnar verði áreiðanlegri en þær hafa
reynst hingað til.
Háttv. 2. þingm. Rangv. (Þórður G.)
mintist á Eyrarbakka og Stokkseyri,
og hann gat þess, að suðurströnd landsins væri hafnalaus, og þeir, sem þar
byggju, hefðu lítið gagn af strandferðunum.
Vér höfum heyrt þetta áður hér á
þingi; það er svo sem ekkert nýnæmi,
og flestir menn vita, að þetta er satt;
en fiestir vita lika það, að sá hluti
landsins hefír ekki farið varhluta af fé
því, sem veitt hefir verið til samgöngubóta á landi.
Þó er það sjálfsagt fjarri skapi þingsins, að vilja ekki reyna að ráða bót á
samgöngu-örðugleikilnum með suðausturströnd landsins, svo sem unt er. —
En það sjá allir menn, að það er meiningarlaust, að gjöra það á þann hátt,
er mundi tefja of mikið fyrir tjölda
ferðamanna, svo sem verða mundi, ef
ætlast væri til, að strandferðabáturinn sætti lagi með að komast inn á
aðrar eins hafnir og Eyrarbakka og
Stokkseyri. (Þórður Guðmundsson: Það
er ekki ætlast til þess, að hann fari
inn á þessar hafnir, freraur en verkast
vill). Annað sést ekki á tillögunni, og
háttv. 2. þingm. Rangv. (ÞórðurG.) verðAlþ.tíð. B. 1899.
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ur að orða hana betur, ef á að skilja
hana þannig.
Hvað snertir tillögu háttv. þm. Dal.
(J. P.), þá verður ekki annað sagt en
að þar sé farið fram á nauðsynjamál.
Hvammsfjörður hefir þangað til fyrir
skemstu orðið mjög út undan með samgöngur á sjó, þótt þeirra hafi verið full
þörf.
En þvi miður eru æði-miklir
örðugleikar á siglingum þangað, og það
er einmitt förin inn á hann, sem ekki
á Iítinn þátt í því, að seinka íör bátsins, sem norður fer vestan um land.—
Þrátt fyrir það er nauðsynin á siglingura um Hvammsfjörð svo mikil, að eg
legg til, að tillaga háttv. þingm. Dal.
(J. P.) fái framgang.
Háttv. þingm. Strand. (Guðj. G.) gat
þess, um leið og hann mælti þó með
tillögunni, að þessir sifeldu krókar og
tafir gæfu mönnum ástæðu til, að kveiua
og kvarta og verða ergilegir. Eg sé
ekki, að i raun réttri sé nokkur ástæða
til þessa, þegar menn vita um krókana og tafirnar fyrir fram.
Eg get ekki játað þvi, að strandterðabátarnir séu heldur farkostur fyrir
langferðamenn; þeir eiga aðallega að
vera handa þeim, sem ætlað er að
ferðast skamt eitt hafna á milli; hin
strandferðaskipin eru handa langferðamönnunum.
Eg get ekki séð neitt á móti því, að
farið sé fram á, að Bolungarvik sé
bætt við sem viðkomustað strandferðabátanna; það má heita enginn krókur
að koma þangað, og þarf sjálfsagt að
verða lítil töf að þvf.
Það sýnist aftur minni ástæða með
hina staðina, sem báttv. 2. þingm. ísf.
(Sk. Th.) fer fram á, að báturinn komi
á; þó gæti koraið til greina, að þar
væri komið við, ef eigi væri oftar en
2—3 sinnum á ári.
Þá skal eg minnast á minar eigin
109 (15. nóv.).
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tillögur. Eg verð að leggja áherzlu á,
að báturinn komi jafnan við í Hrísey,
þvi að hún má heita miðpunktur fyrir
samgöngur á Eyjaflrði, og yrði viðkoma
bátsins þar til hagsmuna bæði fyrir
Eyjaíjarðarsýslu og Þingeyjarsýslu.
Aftur á móti mundi mega við það
una, að hann kæmi við í Ólafsfirði aðra
hverja ferð, og að viðkomum væri
fækkað við Hjalteyri; mundi þá breytingin hafa litla töt f íör með sér.
Háttv. 2. þingm. Rangv. (Þórður G.)
sagði, að það væri ekki rétt af þinginu, að kasta írá sér rétti sínum til að
greiða atkvæði um hina einstöku viðkomustaði bátanna.
Við þetta er þess að gæta, að hver
einstakur þingmaður er ekki nándarnærri nógu kunnugur um land alt, og
ef þingmenn ættu að fara að greiða
atkvæði um hina einstöku viðkomustaði,
þá er hætt við, að úr félli einhverjir
af hinum nauðsynlegri, en miður nauðsynlegir yrðu teknir i þeirra stað.
Nefndinni finst, að eins og málið horfir
við, sé ráðlegast, að fara þann veg,
sem lagt er til í þingsályktunartillögu
hennar, að skora á landsstjórnina, að
leita álits allra sýslunefnda um það, á
hvaða staði brýnust þörf sé að strandbátarnir komi, hve oft og á hvaða tíma
árs, og að hún hlutist svo til um, að
tekið sé tillit til hinna framkomnu óska
við samning ferða-áætlunar strandbátanna 1901.
A þennan hátt virðist einna mest
trygging fyrir, að einstakir landshlutar
og einstakir viðkomustaðir verði ekki
mjög af8kiftir.
Það er engin ástæða að ætla annað
en að teknar muni verða til greina
óskir þær, sem þá koma fram, og umræðurnar, sem nú hafa orðið í málinu,
að svo miklu leyti, sem þvi verður við
komið, og í þvf trausti legg eg til, að

1.
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samþykt sé rökstudda dagskráin, sem
eg hefi komið með.
Jens Pdlsson: Eg ætla að leyfa mér
að tala fá orð út af ræðu háttv. þm.
N.-Þing. (P. J.) um viðkomu strandferðabátsins á Breiðafjörö.
Háttv. þm. Strand. (Guðj. G.) skýrði
röksamlega frá þvi, hver þörf væri á
þvi, að ferðunum yrði fjölgað þangað,
og kann eg bonum þakkir fyrir það;
sömuleiöis háttv. framsögum. (Kl. J.)
fyrir undirtektir hans.
Aftuf á móti kvað háttv. þingm. N.Þing. (P. J.) viðkomu bátsins á Breiðafjörð einraitt mundu vera því valdandi,
að bátarnir gætu ekki jafnan mætst á
Akureyri.
En eg vil benda á það, að I tveim
fyrstu ferðunum, sem Skálholt á að
koma við á Breiðafirði, er bátunum
ætlað eigi að siður að mætast á Akureyri, og það munu þeir hafa gjört. —.
En að þvi búnu bætta bátarnir að
mætast þar, sjálfsagt af því, að öðrum
þeirra er ætlað að fara 6 ferðir, en hinum
7, en ekki af þvl, að vestanbáturinn á
að koma við á Breiðafirði; ferðaáætlunin framan af sumrinu sýnir það, að
bæði er svo álitið, og enda hefir það
komið fram, að bátarnir geta mætst á
Akureyri, þrátt fyrir viðkomuna á
Breiðafirði.
Þar sem háttv. þingm. Strand. (Guðj.
G.) mintist á það, að eg hefði sagt, að
eg teldi, að bátarnir ættu að koma við á
sem flestum stöðum, þá stend eg við það.
Eg tel það hlutverk þeirra, að koma
svo viða, sem unt er og þörf gjörist,
og þó sérstaklega á þá staði, þar sem
hin strandferðaskipin koma alls eigi,
þó með þvi skilyrði, að þeir komi helzt
á þá staði, þar sem vöruflutningar og
mannflutningar eru mestir, og í þann
flokk má efiaust skipa Breiðafjarðarviðkomustöðunum.
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Björn Sigfús8on: Það er fátt, sem
eg þarf að segja, þvl að háttv. framsögum. (Kl. J.) hefir skýrt málið svo
ítarlega fyrir nefndarinnar hönd, og
talað um það, hvað óheppilegt það hafi
verið, að eigi hafi verið fylgt tillögum
síðasta þings ura strandferðirnar bæði
að þvi er snertir Blönduós og fleiri
staði.
En eftir skýringar þær og umræður,
sem fram hafa komið, full-treysti eg
þvi, að hér eftir verði Blönduós settur
í fyrsta flokk viðkomustaða strandbátanna, og sömuleiðis bætt úr öðrum
göllum, sem bent hefir verið á.
En svo vildi eg minnast á annað atriði; þvi að þótt það snerti ekki beinlínis strandbátaferðirnar, þá snertir það
strandferðir hinna stærri skipa.
í þriðja kafla undir staflið c. i samningi þeim, sem prentaður er í síðustu
íjárlögum, og gjörður var við umboðsmann hins sameinaða gufuskipafélags,
þar er það tekið fram, að félagið skuli
gjöra ferð norður um land sérstaklega
fyrir kaupafólk í byrjun júlímánaðar,
og suður aftur um 20. september. —
Þessu hefir verið svo illa fvlgt, að eg
sé ekki betur en að þar komi fram
beint samningsrof af hálfu félagsins.—
í fyrra hófst ferð þessi suður frá Blönduós ekki fyr en i október, og nú í ár
á skipið að fara þaðan 27. september.
Hér er svo mikið vikið frá þvi, sem
var eitt af skilyrðum þingsins fyrir
fjárveitingunni, að eg álit það hreint
og beint samningsrof frá hálfu gufuskipafélagsins.
Þessi flokkur manna, kaupafólkið,
getur ekki haft not af suðurferðinni
svona seint , það fær ekki atvinnu við
heyskap svo lengi, og það þarf að komast fyr til heimila sinna.
Ferðin er einnig of sein fyrir skólapilta, sem lika átti að hafa tillit til.
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Þetta er næsta leitt og bagalegt; þvi
að þótt fyrri ferðin sé farin á hentugum tima, þá kemur hún ekki að neinum notum fyrir kaupafólkið, á meðan
siðari ferðinni er hagað svo, að það
neyðist til að fara landveg til baka;
það munu allir skilja.
Eg vil sérstaklega vekja athygli
hæstv. landsh. á þessu, og vona og
treysti því, að hann gjöri sitt hið bezta
til, að fá þvi kipt í lag.
Jón Jónsson (þm. A.-Sk.): Háttv.
framsögum. og hin háttv. nefnd i heild
sinni hafa tekið svo vel i till. mina, að
eg þarf ekki að fjölyrða am hana.
Að eins vil eg taka það fram, að húu
fer fram á að gjöra Hornafjörð að
föstum viðkoraustað strandferðabátanna,
og er það einkar-áriðandi, að hafa þessar ferðir vissar, sakir fólksflutninga og
vöruflutninga og annara viðskifta.
Nú getur það verið, að gufuskipafélagið sameinaða vilji ekki með nokkru
móti gjöra Hornafjörð að föstum viðkomustað, og vil eg þá að farið sé
fram á, að það láti af hendi rakna svo
sem 1000 kr., er veita megi hr. kaupm.
Thor. E. Tulinius, sem mundi taka að
sér, að halda uppi ferðum á þessa höfn.
Skip hans eru minni en skip gafuskipafélagsins og mundu þau þvi geta komið á Papós líka. Vil eg leyfa mér
að beina þessu til hins hæstv. landshöfðingja.
ATKVGR.: Þá var borin upp rökstudd dagskrá frá þm. Dalam., Jens
Pálssyni, svo hljóðandi: »1 því trausti,
að landsstjórnin taki svo mikið tíllit
sem unt er til hinnar framkomnu till.
til þingsál. um strandferðir, ásamt viðaukum og breytingartillögum, er hún
semur um ferðaáætlun strandbátanna
við stjórn hins sameinaða gufuskipafélags fyrir árið 1900, tekur deildin fyrnæsta mál á dagskránni*.
109*
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Var dagskráin samþykt með 17 samhljóða atkvæðum og tillagan þar með
fallin.

Ferðir strandbátanna.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um ferðir
strandbátanna (C. 478); ein umræða,
22. ágúst.
Framsögumaður (Klemens Jónssori):
Eg hefi litlu við það að bæta sem þegar hefir verið tekið fram, er þingál. till.
um strandferðir var til umræðu.
Nefndinni þótti eigi að þessu sinni
nægileg ástæða til að fjölga viðkomustöðum eða ferðum á ýmsar hafnir, með
því að nægilegar upplýsingar væru
ekki fyrir hendi, og vill hún þvi láta
landstjórnina annast um að útvega
þær, með því að leita álits sýslunefnda
um að leita álits sýslunefnda um hvar
brýnust sé þörfin. Þetta verður varla
komið í kring næsta ár, en 1901 getur
legið fyrir beinn vilji þjóðarinnar um
þetta. Þannig geta þá legið fyrir þinginu yfirlýsingar frá sýslunefndunum,
og þó hver þeirra vilji að likindum
skara eld að sinni köku, þá ætti þinginu ekki að vera um megn að lagfæra
það.
Eg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta, meðan eg heyri engar raótbárur.
ATKVGR.: Tillagan samþ. með 15
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþykt án atkvæðagreiðslu.
Tiilagan afgreidd til landshöfðingja
sem þingsályktun frá neðri deild alþingis.

Strandgæzlubátur á Faxaflóa.
(Þingsál.).
TILLAGA til þingsályktunar um strandgæzlubát á Faxaflóa (C. 383); ein
umr., 15. ágúst.
flutningsmaður (Jón Þórarinsson):
Það vill svo vel til, að það margoft
áður hefir verið tekið fram, hvilikur
voði stendur af útlendum og innlendum
botnvörpuveiðum hér við land, svo
það þarf ekki að eyða mörgum orðum
að þvf. Það hafa enda komið frara
raddir um. að hugsa ekki framar um
neina vörn, fiskisviðin væru ónýtt og
enginn smábátaútvegur lengur, svo
bezt væri að láta hvern skara eld að
sinni köku. En þetta er ekki. svo; það
fiskast enn á opnum bátum, þegar róið
er, og Heimdallur er hér i grendinni,
en þegar Heimdallur fer, þá vaða botnverpingar uppi í landhelgi og sópa
sviðin. I sumar hafa verið talsvert
meiri brögð að þessu en endranær.
Það er þvi mikil ástæða til, að strandgæzlubátur sé fenginn fyrir þennan
flóa; það er hvergi meiri ástæða til
þess en einmitt hér, að hafa stöðugt
eftirlit með botnverpingum. Þegar við
athugura, hve örðugt er að ná rétti sínum
gagnv. þessum mönnum og hve óskammfeilni þeirra er mikil fyrir rétti, þá er augljóst, að það verður að gripa til þeirra
einu ráða, sem duga, til hervaldsins,
þvi þessir menn virða alt annað lítils
en einmitt fallbyssukjaftana.
Þó tíminn sé nauraur, vil eg minnast
á eitt atvik, máli minu til sönnunar,
sem hefir borið við rétt nýskeð. Það
voru 4 af þessum skipum, sem óðu
hér svo að segja uppi á þurru landi;
forstjóri stýrimannaskólans mældi fjarlægðina, og það reyndist, að þeir voru
1 kvartmilu undan landi. Eitt skipið
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kom hingað inn á höfnina 8kömmu sfðar,
skjöl þess voru tekin og rannsókn hafin. Það var vitanlegt, að það hafði
legið i landhelgi, og menn þar suðurfrá vissu, að það hafði ásamt 3 öðruro
skipum legið þar lengi. Formanni stýrimanna skólans var fulltrúandi til að
hafa gjört réttar mælingar, og það var
annar maður, sem hafði reiknað þær út
með honum. Alt að eina neitar forraaður
blátt áfram og þverskallast. Markús
skólastjórf, sem mælingarnar hafði gert
ásamt útlendum, lærðum skipstjóra, var
fyrir rétti látinn vinna eið að mælingunni, og hinn útlendi skipstjóri sem
með honum var — en ekki hafði mælt
lika — vildi vinna eið að þvi, að mælingin væri að sínu áliti rétt. Amtmanni þótti samt sem áður þessar rannsóknir ónógar gegn neitun skipstjóra,
og málið móti þessum óskammfeilna
sökudóig var látið niður faila. Skip
þetta heitir »See-king« og skipstjóri
John Denison.
Af þessu atviki má sjá, að það er
alveg lífsnauðsyn að fá fallbyssubát,
sem heldur þessum mönnum fyrir utan
landhelgi, og það er auðvelt að gera,
svo framarlega sem báturinn þarf ekki
annara miða að gæta en þeirra í
Faxaflóa.
Það er ekki að eins fyrir þessum útlendu óvinum, sem við verðum að verja
okkur; það þarf líka að verja okkur
fyrir innlendum óvinura, mönnum, sem
i eigin Abata skyni fylgja botnverpingum dag eftir dag og viku eftir viku
og næla í fiskinn hjá þeim, en aðvara
þá svo f þakkarskyni.
Þriðjudaginn 8. ágúst voru 4 skip I
landhelgi i Garðsjó; aftan i þeim voru
4 islenzk fiskiskip, en formenn hinna
islenzku þilskipa eða útgerðarmenn voru
hver í sinum útlenda botnverpingi að
veiðum i landhelgi. Það voru heiðursmennirnir Guðmundur i Neai, Arnbjörn
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i Keflavik, Einar i Sandgerði og f'innbogi, sveitaprangari i Garði. Það er
alveg rétt, að þeir njóti þess heiðurs
að standa í þingtfðindunum fullum stöfum.
Veiðiaðferð þessara manna, að
taka fisk hjá útlendingum, er brjóta
lög landsins, og hagnýta sér bann,
mun ef til vill af sumum hér f Rvk.
kölluð dugnaður, en er rétt nefnt avívirðilegt athæfl.
Meðan eitt af þessutn 4 skipum, sem
eg áður um gat og Markús skók.sljóri
hafði athugað, var í höftum hér á
höfninni, þá kom annað af þeim hér
inn og ætlaði að fá sér kol. En viti
menn, þegar það ætlar að fara að
kasta akkeri, þá fer einn vinurinn, Guðmundur f Nesi, út i skipið, og eftir að
þessi Islendingur og ættjarðarvinur
hafði haft tal af mönnum á skipinu,
þá snýr það óðara aftur til hafs.
Eg veit ekki, hvort nokkurt ráð er
til gegn þessum mönnuro, en ef það
væri til, þá ætti að beita þvf með fullum strangleika, þvi að þeir demoralísera tólkið; það fer að trúa því, að
þetta sé leyfilegt og rétt og ekkert ófagurt f þvf.
Það er særandi, að þurfa að tala um
slfkt, en eg vona að hinni háttv. þingdeild skiljist, að það er ástæða til að
gjöra eitthvað, og að það er nauðsyn
að bæta eitthvað úr því neyðarástandi,
sem nú er.
Tryggvi Gunnarsson: Eg gst ekki
verið þessari þingsál. till. samþykkur,
hversu mikil sem sú nauðsvn kann að
vera, sem hér er úr að bæta; eg
álft það
fjarskalega heimtufrekju,
að fara nú þegar að biðja Dani
um annað skip ofan á eins stórt
og dýrt skip og Heimdallur er. Það
hefði verið miklu manndómslegra, að
þingið hefði sett inn f fjárlögin og veitt
pehinga tii þess, að við sjálfir landsmenn reyndura til að verja d&litinn
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skikft af ströndum okkar með einum
litlum fallbyssubát. Úr þvi neyðin og
þörfin er svo mikil, þá átti þingið að
reyna að bæta úr henni af eigin ramleik, en ekki vera að betla um fé hjá
öðrum, til þess, sem oss sjálfum er ekki
um megn að gjöra. Eg hafði fyrir þing
hugsað mér að koma fram með tillögu
í þessa átt, en þegar eg sá, hverju
fram fór, áræddi eg ekki að koma raeð
hana; undirballansinn á fjárlögunum
kom mér til að hverfa frá því. Heldur en að samþykkja þessa þingsál.till.
nú strax, vil eg stinga upp á þvi, að
sett sé nefnd til að ihuga, hvort við
ekki með eigin kröftum getum styrkt
að þvi að verja vor eigin fiskimið fyrir ágangi útlendra otrikismanna, þó
aldrei væri á stærra svæði en Faxaflóa. Eg álít okkur ekki sæmandi, að
vera nú að biðja Dani um meira en
koraið er, ef vér sjálfir ekkert viljum
leggja fram. .
Svo má skilja ræðu hins háttv. þm.,
sem hann væri að færa ástæður fyrir
tillögu sinni, að þetta trv. ætti lika að
vera vörn gegn yfirgangi innlendra
manna. Hann ætlar þó liklega ekki
aft fara að biðja um fé úr rikissjóði
Dana til þess að verja okkur gegn
okkar eigin landsmönnum ?! Það ætti
þó að vera raögulegt fyrir yfirvöld
landsins að ná i innlenda lögbrotsmenn
án annara hjálpar og að koma þeim
undir landslög og rétt.
Eg ætla að stinga upp á nefnd, þegar fleiri eru búnir að segja álit ura
raálið.
Þórður Thoroddsen: Eg get ekki
verið á sama máli og h. 1. þm. Árn.
(Tr. G.), að við séum að biðja Dani um
nokkra gjöf; eg veit ekki betur en að
þeir séu skyldir til að gæta landhelginnar um alt land og á einstökum
pörtum þes8. Á hinu ráðinu, sem h.
þm. stakk upp, áhefi eg enga trú. Eft-
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ir þvi sem eg þekki, að þingið er í
tjárfraralögunum, býst eg ekki við, að það
vilji verja tugum þús. til þess að gæta
nokkurra hreppa á landinu; eg er viss
ura, að slik tillaga yrði feld, óðar en
hún væri upp borin. Eina ráðið er að
mínu áliti, að þingið skori á stjórnina,
og hefi eg þá von um nokkurn árangur. Til þess að gjöra það ljóst, að
þingsályktunartillaga þessi er ekki
gjörð að óþörfu, skal eg upplýsa, að
þetta er ekki i fyrsta sinn, sem þessu
máli er hreyft. Bæði einstakir menn,
og sýslunefndin i Gullbringu- og Kjósarsýslu, hafa farið hins sama á leit við
stjórnina gegnum landsh., en árangurinn af þvi hefir enginn orðið, annar en
sá, að Heimdallur hélt sig nokkuð
meira á þessum stóðvum síðastliðna
vetrarvertíð. Eg hefi heyrt, að sljórnin hefði borið það fyrir sig, að hún
hefði ekki á takteinura neinn hentugan bát handa Faxaflóa.
Eg er saradóma flutningsmanni um
það, að það dugar ekki annað en hervald gegn þessum óaldarlýð; það er svo
oft búið að kæra það af innlendum, og
svo oft búið að sverja upp á þá brot,
og þrátt fyrir það hafa yfirvöldin ekki
séð sér fært, að dæma þá seka.
Það
er ekki hægt nema þeir séu staðnir að
verkinu. Það er þvi augljóst, að það
dugar ekki annað en að hafa sérstakt
skip. Eg efast ekki um, að það hefði
gott í för með sér, af þvi að svo til
hagar i sunnanverðum Faxaflóa, að
öll helztu fiskimiðin eru fyrir innan
landhelgi, og ef þau væru óáreitt, eru
likur til, að fiskiríið lagaðist. Eg er
ekki með þvi, að nefnd sé sett í málið; það er ekki til neins, málið er svo
Ijóst, einsog það liggur fyrir, og eg sé
ekki annað en till. h. þm. Árn. (Tr.
G.) yrði til þess að sálga málinu.
Hutningsmaður (Jón Þórarinsson): Eg
verð algjörlega að mæla á móti þvi,
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að kosin verði nefnd i málið; það er
enginn annar tilgangur með þvi en að
sálga málinu, enda er það ljóst, að h.
1. þm. Árn. (Tr. G.), kemur fram sem
prókúrator þeirra manna, sem einna
helzt hefir verið beinst að hér. Hvað
getur neínd líka gert? Þarf að útvega
nokkrar sérstakar upplýsingar? Eru
ekki fiskiveiðarnar þegar eyðilagðar?
Þetta veit h. þm. fullvel, og þvi get eg
ekki skiiið, að hann skuli andmæla þvi
eina ráði, sem hægt er að beita til að
bjarga þeim við aftur; — það er búið
að reyna allar aðrar leiðir.
H. þm.
kallaði þetta >betl< úr okkur. Það er
merkilegt, að hann skuli láta þessi orð
frá sér fara, eins og við eigum ekki
heimting á þessu. Eg frábið mér að
minsta kosti öll betlara ummæli. Það
er hart, að 1. þm. Árn. (Tr. G.) skuli
taka ver í þetta mál en sjálfir Danir.
Það hefir verið reynt svo margt til að
reisa hér rönd við. Menn hafa snúið
sér til stjórnarinnar aftur og aftur.
Einstakir menn hafa skrifað i dönsk
blöð. Danir sjálfir hafa viðurkent
nauðsynina á tryggari strandgæzlu, og
skrifað vingjarnlega um rnálið. Af
þessu hefir að vísu ekki orðið neinn
sýnilegur árangur enn; en maður, sem
hér er kunnugur, og sem flestum er
talinn merkari að raörgu þvi, er að
siglingum og fiskiveiðum lýtur, —
Langberg heitir hann — hefir skrifað,
að í ráði muni vera að byggja tvo
fallbyssubáta, er komi i staðinu fyrir
Heimdal einan. Þetta eru að vÍ3u eintómar bollaleggingar enn sem komið
er, en það gefur mér þó von um, að
Danir taki betur i þetta mál en einstaka þm. hér í deild. Eg vona að tillagan um nefndina verði feld; það álít
eg hinni h. deild sæmilegast; en auðvitað verð eg að sætta mig við, ef
henni þykir annað betur hæfa.
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Guðlaugur Guðmundsson:
Eg ætla
að eins að gera stutta athugasemd. Eg
veit ekki betur en að löggæzla gagnvart útlendum skipum ( landhelgisveiðum sé eitt af hinum sameiginlegu málum rikisins, og sé það rétt, eiga Danir
að sjá um nana að öllu leyti, því íslendingar eru ekki skyldugir til að
leggja nokkurt fé til hinna sameinlegu
mála. Tillagan er því rétt, og á fullum rökum bygð. Eins er það rétt, að
Englendingar viðurkenna ekki, að brot
sé sannað, neraa fýrir liggi hornmælingar gjörðar af 2 sjófróðum kennurum, og okkar dómstólar geta ekki
dæmt eftir einu vitni gegn neitun kærða.
Svo stóð einmitt á í því tilfelli, sem
háttv. flutnm. tilfærði.
Eitt vitni að
eins hafði gjört mælinguna og bauðst
til að vinna eið að henni, en það var
ekki nóg til að fella hinn kærða, hiua
lagalegu sönnun, 2 vitni, er sjálf hefði
mælt, vantaði. Fengist fallbyssubáturinn, þá væri mikið bætt úr því, sem
nú er. Það er sagt að Islendingar
styðji þessa lagabrjóta, en við það verð
eg að athuga, að það ætti þó að vera
hægt að halda þeim í skefjura.
Yfirvöidunum ætti að vera það innan handar, að koma héraðsbúum á þessu svæði
undir ábyrgð fyrir viðskifti þeirra við
botnverpinga, enda raætti setja sérstök
lög um það.
Iryggvi Gunnarsson:
Eg verð að
lýsa yfir þvi, að það er misskilningur
hjá h. flutnm. og öðrum, ef þeir halda,
að eg hafi viljað eyðileggja málið með
þvf, að setj i það i nefnd. Eg meinti
það alls ekki, en mér virðist ekki annar vegur mögulegur til þess, að fá tillöguna öðruvisi orðaða. Það er ekki
svo áliðið þingtimann enn, að ekki sé
óbætt að setja mál í nefnd; að minsta
kosti var það álitið óhætt í gær, þegar
rætt var um frumv. til laga um stofn-
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un landsspítala í Reykjavik. Það er
langt frá mér, að vilja aftra þvi, að
strandgæzlan verði sem bezt: en eg vil
þar fyrir ekki greiða atkvæði með
svona lagaðri tillögu; mér er það ómögulegt. Ef hún væri orðuð þannig,
að farið væri fram á að fá tvo kanónubáta i stað Heimdalls, sem báðir hefðu
ekki meiri kostnað i för með sér en
hann einn, og annar væri hér á Faxaflóa, en hinn væri annarsstaðar við
landið, þá gæti eg greitt atkvæði með
henni; þvi það álit eg hentugra en það
sem nú er.
Hvað viðvikur orðum
flutningsmanns um, að eg væri eins og
að prokúrera fyrir yfirgangsseggjunum,
þá finst mér það ekki svaravert, þvi
það var aldrei tilgangur minn, heldur
hitt, að varna því, að þjóðin gerði sér
rainkun með takmarkalausri heimtufrekju og betli. Eg lít nefnilega svo á,
að varnarskylda Dana hafi sin takmörk.
Hve mörg herskip þyrftu Danir að
hafa hér við land til þess að hún yrði
álitin fullkomlega fullnægjandi? Eg álít, að þó hér væru 4 eða 6 herskip,
þá gætu þau ekki varið svo, að trollbátarnir aldrei skytust i landhelgi; þvi
veldur bæði stærð landsins og þokur,
einkum við austurlandið. Eg sé þvi
ekki ástæðu til fyrir flutningsraann, að
gera mér getsakir um illan tilgang, þó
eg gerði minna úr þessari varnarskyldu
Dana en hann. Það er langt frá því
að eg vildi drepa málið, en eg vii fá
önnur orð og aðra stetnu inn i tillöguna, sem ekki er hægt að koma við
nema i nefnd; hún gæti lokið starfi
sinu í kvöld, og sting þvi upp á þriggja
manna nefnd.
ATKV.GR. um nefnd. Nefnd feld
með 11 : 5 atkv.
Jens Pdlsson-. Eg vildiaðeins skýra
frá því i fáum orðum, hversu mikið
atvinna manna á þessu svæði liður við
það, að þessi yfirgangur trawlaranna
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á sér stað. Það skal að eins vera
stutt viðbót við það, sem þm. G.-K.
hafa sagt.
Mér finst þeir menn, sem ekki vilja
styðja þetta mál, ekki hafa gert sér
glögga grein fyrír því, hversu mikið
er í húfi, ef þessum yfirgangi heldur
áfram til lengdar. Á þessu svæði, sem
útlendingar veiða í landhelgi, eru 7
hreppar, sem eiga allir heill sína undir þvi, að fiskiveiðar hepnist á opnum
bátum. í Útskálaprestakalli eru 3 hreppar með nær 1600 ibúum, i Káltatjarnarprestakalli 2 hreppar með nær 1200
ibúum, og í Garðaprestakalli 2 hreppar
með nær 1400 íbúum.
Þar að auki
stunda Seltirningar og nokkurir Reykvíkingar fiskiveiðar á þessura raiðum, svo
það eru alls alt að c. 5000 manna, þ. e.
c ‘/íí landslýðsins, sem hafa fiskiveiðar
á opnum bátum að atvinnu á þessu
svæði. Ef þessum yfirgangi heldur áfram, verður */« hluti allra Islendinga
sviftur atvinnu sinni. En auk héraðsbúa sjálfra, sera fiestir hafa fram að
þessum siðustu og verstu timurn haft
fiskiveiðar á opnum bátum ýmist að
aðalatvinnu eða einkaatvinnu, hafa
menn úr öðrum héröðum hópum saman
sótt þangað sjóróðra alt til þess, er
þessir útlendu yfirgangsseggir tóku að
eyðileggja þessa aðalatvinnu manna á
nefndu svæði. Eg vildi geta þessa til
þess, að benda á, hve mikið er i húfi,
ef það er látið viðgangast, að atvinna
svo margra manna sé látin gjöreyðileggjast; en enginn vafi er á, að svo fari,
ef ekki verður betri strandgæzla á
þessu svæði en hingað til hefir verið.
Þetta er sönnun fyrir þvi, að ástæða
sé til að fara þess á leit við stjórnina,
að fá sérstakan bát einrnitt fyrir Faxaflóa.
En hvað viðvikur þeim íslendingnm, sem beint og óbeint taka þátt
i hinum ólöglega veiðiskap trollara i
landhelgi, sé eg ekkert annað ráð en að
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seraja sérstök lög, og leggja hegningu
við slíku atferli; en héðan af er ekki
tími til, að koma slíkum lögum fram
á þessu þingi.
Valtýr Guðmundsson: Eg verð að fallast á það með þm. Árn. (Tr. G.), að
það sé óviðkunnanlegt, að senda þessa
áskorun þannig orðaða, og það væri óneitanlega myndarlegra af oss, að bjóðast til að taka þátt i kostnaðinum. Þm.
V. Sk. (Guðl. G.) tók það fram, að hann
vissi ekki, hvernig því tilboði yrði tekið
af hálfu stjórnarinnar; en f því sambandi skal eg leyfa mér að minna á
það, að þegar Færeyingar i fyrra sendu
amtmann sinn til að útvega strandgæziubát handa sér, buðust þeir til að taka
þátti kostnaðinum. (Margir: Urhvaða
sjóði? Þó ekki landssjóði (!!) Færeyinga.
Fengu það borgað aftur). Færeyingar
borguðu það fé úr amtssjóði; en eg skal
ekki þrátta um það. En ef þessi tillaga verður send, sem eg eiginlega hefl
ekki á móti, því Danir eru skyldir að
verja oss, þá álit eg með þm. Dal., að
það verði aö semja ný lög viðvíkjandi
þeim innlendu óvinum, sem eiga mök
við botnverpingana og leiðbeina þeim
og aðvara, ef ekki er hægt að koma
ábyrgð á hendur þeim eftir núgildandi
lögum; því það er megn óánægja i Danmörku einmitt út af þessu. Þegar sú
fregn kom i dönsku blöðunum, aðbotnverpingar hefðu verið aðvaraðir af íslendingum, þá kom upp illur kurr meðal Dana, og var nærri við búið, að
styrkurinn til Heimdalis yrði feldur á
ríkisþinginu. Ef vér ekki gerum neitt
i þessu máli, þá mun kveða við þann
tón, að þessir menn heimti og heimti,
en vilji ekkert gera sjálflr. Og þegar
stjórnin sér það, er ekki vist að hún
hlaupi af sér tærnar tii þess að verða
við tilmælum okkar. Vér verðum þvi
að gera eitthvað i þessu máli, og reyna
Alþ.tiÖ. B 1899.
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að hindra þessa innlendu óvini frá að
gera þetta.
Jón Þórarinsson: Eg verð að gera litla
athugasemd við ræðu h. þm. Vestm. (V.
G.). Hann áleit nauðsynlegt að semja
lög til þess, að koma ábyrgð á hendur
þeim Islendingum, sem færu út i botnverpinga og þæðu þar fisk, sem veiddur væri f landhelgi, eða aðvöruðu þá,
ef hætta væri á ferðum. Eg get verið
honura fyllilega samdóma um þetta.
En hitt er vist, að ef varðbátur væri
hér, þá mundu engir þora að veiða í
landhelgi; það er reynsla fyrir þessu;
þegar Heimdallur er hér á ferðinni, sést
ekki einn einasti botnverpingur í landhelgi.
Þó að það sé æskilegt, að geta hegnt
þeim mönnum, sem gera sig seka i
lagabroti, þá er hitt æskilegra, að
varna því að lagabrotin séu framin, og
að því er þetta mál snertir, þá er það
vfst, að ólöglegur veiðiskapur í landhelgi raundi ekki eiga sér stað i Faxaflóa, ef hér væri stöðug strandgæzla.
En vegna þess, hvernig hér hagar til,
verður hún að vera stöðug. Eg vona
því, að rnálið verði látið ganga sinn
eðlilega gang; en eg skyldi vera þakklátur háttv. þm. Árn. og Vestm., ef
þeir vildu vera hjálplegir þeim, sem
vilja finna eitthvert ráð til þess að taka
duglega i lurginn á þeim mönnum, sem
ganga f lið með þessum útlendu óvinum
vorum.
ATKVGR.: Till. samþ. með 16 atkv.
gegn 1 og afgr. til Ed.

Bráðabirgöalög.
(Til athugunar).
BRÁÐABIRGÐAL0G fyrir fsland, er
banna dönskum þegnum liðveizlu til
banda rikjum, er i ótriði eiga, dags.
110 (15. nóv.).
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29. aprll 1898, og bráðabirgðalög, er
nema úr gildi bráðabirgðalög fyrir
fsland 29. aprll 1898, er banna
dönskum þegnum liðveizlu til handa
rikjum, er I ófriði eiga, dags. 24. maí
1899.
Quðlaugur Guðmundsson: Eg gat þess
um daginn, þegar skýrt var frá, að
þetta mál mundi koma hér fram, að eg
mundi koma fram með rökstudda dagskrá viðvfkjandi lögunum.
Vitaskuld er þetta ekki neitt þýðingarmikið mál, nema einungis með tilliti
til þess, ef slíkt kæmi oftar fyrir, og i
þessu tilfelli finst mér ekkert vera við
aðgjörðir stjórnarinnar að athuga; og
tillaga 8Ú, sem eg leyfi mér að afhenda
h. forseta, fer fram á að lýsa yfir þvf, að
aðferð stjórnarinnar hafi verið lögmæt
ráðstöfun og heppileg eftir kringumstæðunum.
ATKVGR.: Að svo mæltu afhenti
þingm. forseta svohljóðandi rökstudda
dagskrá:
•Deildin álitur að útgáfa bráðabirgðalaganna 29. apifl 1898 og 24. maí 1899
hafi verið lögmæt ráðstöfun og heppileg af hendi stjórnarinnar, og tekur
því næst fyrir næsta mál á dagskrá*;
og var hún sþ. með 18 samhlj. atkv.

Þingdeildin kýs starfsmenn,
21. ágúst.
a. Yfirakoðunarmann
anna:

landsreikning-

Jón Jensson yfirdómara
með 14 atkvæðum.
b. Gæzlustjóra við Landshankann:
Eirik Briem prestaskólakennara
með 18 atkvæðum.
c. Gæzlustjóra við Söfnuuarsjóðinn:
Björn Jensson adjunkt

með 21 atkvæði.
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Prentun alþingistíðinda 1899.
Skýrsla forseta á fundi 19. júli.
Forsetv. Áður en gengið er að dagskránni, vildi eg skýra h. deild frá ráðstöfunum til prentunar þingtfðindanna
1899.
Prentsmiðjueigandi
ritstjóri Björn
Jónsson tekur að sér prentun allra
þingtfðindanna, C deild með sömu kjörum og áður, en A- og B-deild fyrir 37
kr. örkina, og felst þar alt í: ritstjórn
og prófarkalestur eigi sfður en annað.
Til saraanburðar skal þess getið, að
kostnaður við A- og B deild nara áður
framt að 40 kr. örkin. Eftir nokkurar
skriftir milli okkar forsetanna og þeirra
manna, er buðust að prenta tiðindin,
stóðu sakir svo um siðustu helgi, að
bóksali Sigfús Eymundsson bauðsttilað
prenta A- og B-deildina fyrir 33 kr.
örkina, en Björn ritstjóri Jónsson fyri
39 kr. Um C-deildina var engin samkepni. Við forsetarnir vildum þá vinna
til að lækka kröfur okkur um prentaðan arkafjölda á viku, til þess að geta
sætt lægra boðinu á umræðupörtunum;
en þá barst okkur bréf frá Birni ritstjóra Jónssyni þess efnis, að hann tæki
alls ekki að sér prentun C deildarinnar,
nema hann befði einnig umræðupartana. Bóksali Sigfús Evmundsson var
þá aðspurður um prentun C-deildar, og
bauðst hann þá til að taka hana tyrir
lfkt verð og áður.
Björn ritstjóri Jónsson bauð þannig
annars vegar i alt fyrir sig og umráðamann Félagsprentsmiðjunnar. Bóksali
Sigfús Eymundsson bauð einnig í alt,
og hafði umráð yfir eða samninga við
hinar tvær prentsroiðjur bæjarins.
Til prentunar áC-deildinni þurfa prenttæki að vera mjög mikil og vinnukraftur eigi siður, og vildum við forsetarnir
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ekki upp á okkar eindæmi tefla á tvær
hættur með það, hvort þingvinnan gæti
gengið með sínum nauðsynlega hraða,
þegar tvær hinar eldri prentsmiðjur
væru frá gengnar, og stefndum við þá
öllum embættismönnum þingsins til
fundar um þetta mál — eru þeir þriðji
hluti þingsins — og leituðum við þeirra
úrræða i þessum vanda. Við lögðum
fram fyrir þá öll bréf, sem gengið höfðu
um þetta, og eru þau h. þingdm. einnig til sýnis á skrifstofunni.
Eu embættismennirnir voru sammála
um það, að betra væri að borga nokkuru meir i þetta sinn fyrir prentun
þingtiðindanna, en að eiga á hættu að
stæði á prentun C deildar eða þingskjalanna, og réðu af að ganga að kostum
ritstjóra Björns Jónssonar, ef hann vildi
færa prentun A og B deildarinnar niður um 2 kr. á örkinni; og gjörði banu
það. Niðurfærsla á kostnaði umræðupartanna nemur þá framt að 300 kr.
með sama arkafjölda og siðast.
En í annan stað bárura við forsetaru
ir upp, og embættismenn þingsins saraþyktu þá tillögu, að forsetar deildanna
fái umboð til þess milli þinga, að halda
undirboð á prentun þingtiðindanna, sam
kvæmt settum skilmálum, og gjöra eftir þeim bindandi samning um prentun
allra deildanna, og það svo timanlega
— heilu eða hálfu ári fyrir næsta þing,
— að hver, sem vill og hefir kraftinn
til þess, geti afiað sér áhalda og vinnuafls, og 8é þegar i þingbyrjun fær um
að taka að sér ekki einungis umræðupartana, heldur og þingskjalapartinn;
þvi að, eins og átt hefír sér stað hingað til,
hefir samkepni um hann vart getað
átt sér stað.

Prentun næstu alþingistíðinda.
(Þingsál.)
TILLAGA til þingsályktunar um preatun næstu þingtiðinda (C. 480); ein
umr., 22. ágúst.
Flutningsmaður (Einar Jónsson}: Það
er hinni háttv. deild kunnugt, að i byrjun þings komu tilboð úr 2 áttum um
prentun þingtiðindanna, en að ekki var
hægt að sinna þessu sökum þess, hvað
þau komu seint. Það væri þess vegna
gott, að tilboð kæmi fram fyrir þing, og
hægt væri að semja um prentun tiðindanna. Að þessu stefnir þessi tillaga,
sem, þóttnöfn okkar 1. þm. Eyf. (Kl.
J.) og mitt standi á henni, ekki eiginlega er komin frá okkur, heldur forseta, sem auðvitað mest hefír fengið að
kenna á því, hversu óþægilegt er að
fá tilboðin ura prentunina svo seint.
Tillagan fer fram á, að samningar séu
gerðir milli þinga, og slikir samningar
ættu að fara fram á miðju ári, til þess
að sá sera fær prentunina hafi nægan
tíma til að búa sig út og nægileg trygg
ing sé fyrir, að hann hafi nægan mannafla o. s. frv.
Það hefir oft verið kvartað yfir, að
prentun þingtiðindanna væri nokkuð
dýr; en það, að fleiri en einn verða
um boðið, ætti að verða til þess, að
prentunarkostuaðurinn yrði svo litili,
sem unt væri.
Þegar þetta mál var til umræðu í
gær í Ed., var það tekið út af dagskrá
með rökstuddri dagskrá, af þvi það
þótti ekki viðurkvæmilegt, að þingmál
væri lagt undir úrskurð iandshöfðingja.
Oss flutningsmöunum stendur auðvitað
á sama um, þó þetta verði einnig gert
hér, og eg hefi hér rökstudda dagskrá,
sem fer i sömu átt og sú, er samþykt
var í Ed. í gær; en eg ætla ekki að
bera hana upp strax.
Valtýr Guðmundsson:

Mig furðaði á
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þessari tillögu, þegar eg sá hana; þvi
að minu áliti hefir deildin enga heimild til að samþykkja hana, því hún fer
i bága við gildandi lög. 5. gr. þingskapanna tekur það skýrt fram, að
þetta heyri undir forseta; og ef menn
halda, að vald forseta vari ekki nema
á meðan þing stendur yfir, þá skal eg
benda mönnum á, að þeir þurfa ekki
að lesa langt til þess að'sjá það, að
forsetar balda sínu valdi þangað til
næsta þing ketnur saman.
Það verður þvi að breyta gildandi lögum, ef
þessi tillaga á að verða satrþykt Mér
finst þess vegna, að forseti ætti að visa
tillögunni frá. Mér er þetta ekki kappsmál, en þetta er min skoðun á málinu
Þingið á ekki að afsala sér neinu valdi
i hendur stjórnarinnar, og það væri
vist eins dæmi, ef þetta þing gerði það;
en það er varhugaverð braut að leggja
inn á.
Forseti (Þórhallur Bjarnarson): Það,
sem kann að vera athugavert við þessa
þingsál.till., er formið; en efni hennar
er bein afleiðing af þvf, sem embættismenn þingsins komu sér saman um á
fundi, sem þeir héldu i miðjum júlí og
skýrt var frá i báðum deildum. Niðurstaðan á þeim fundi varð, að nauðsynlegt væri að gera samning um prentun þingtiðindanna milli þinga.
Sem stendur er litt mögulegt ef ekki
óraögulegt nema fyrir eina prentsmiðju
hér að prenta C-deild alþingistiðindanna.
Ef einhver annar vildi bjóða í það,
þyrfti hanu að vita það hálfu eða heilu
ári áður, til þess að hann gæti búið
sig undir það; prentun þingskjalanna
þarf mikinn viðbúnað, og enginn leggur
i þann stórkostnað nema hann eigi
prentunina visa samkvæmt settum
skilyrðum og lægsta boði.
Forsetar
þingsins vildu fá heimild til að gera
slikan samning i tæka tið fyrir næsta

þing, en treystu sér tæplega til að gera
það án samþykkis þingsins.
Hinn háttv. forseti Ed. taldi það
hæpið formsins vegna, að þingið sneri
sér að forsetunum, heldur yrði að beina
till. til hins hæstv. landsh.; landshöfðingi sá fyrir sitt leyti heldur ekkert á
móti því, en treysti þvi, að forsetarnir
ynnu alt verkið.
Ed. þótti þetta ekki heyra undir
landsstjórnina og roun hafa í huga rök
studda dagskrá, að láta forsetana vita,
að þeir hefðu heimild þingsins til að
gera samning um prentun þingtiðindanna. Háttv. þm. N.-Múl. (E. J.) er
fús á að bera upp þannig lagaða rökstudda dagskrá, og þar með er tilganginum náð.
Það er þægilegt fyrir væntanlega
forseta, að eiga ekki yfir höfði sér í
þingbyrjun alla þárekistefnu, sem vanalega er út af prentun þingtíðindanna.
Þegar svo búið væri að fá prentunina
svo ódýra, sem auðið er, með því að
gefa kost á sarakepni, mætti búast við
því, að þingið hefði á næstu árum jafnan að vísura að ganga, sem væri bezt
fyrir báða parta.
Valtýr Guðmundsson: Eg skal lýsa
því yfir, að eg er samþykkur því, að
þetta sé gert á milli þinga, til þess að
menn hafi nægan tima til umhugsunar,
og það þurfi ekki að ganga í þessum
rekistefnum, sem það hefir gengið á
undanfarandi þingura. En eg álit, að
forsetarnir hafi fullkomna heimild til
þessa samkvæmt þingsköpunum. Og
þeir eru alveg eins settir, eins og hverjir aðrir stjórnendur; t. a. m. þegar
landshöfðingi eða ráðgjafi gerir einhvern samning, þá er hann bindandi
fyrir þeirra eltirkomendur. Eins hlýtur það, sem forsetar þingsins gera í
þessu efni, að vera bindandi að minsta
kosti fyrir næsta þing á eftir. Eg álít
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rangt, að fela landshöfðingja nokkuð i
þessu efni; þvi það er mjög varhugavert, að þingið fari að afsala sér nokkuru af þvi valdi, sem það hefir, i hendur umboðsvaldsins; en sé tillögunni
snúið upp i rökstudda dagskrá — eg
hefi ekki séð þessa rökstuddu dagskrá,
og veit ekki,Jhvernig hún er — i þá
átt, að forsetarnir geri þetta ef þeir
óska að fá yfirlýsingu um, að deildin
teli þeim það á hendur, þá hefi eg
ekkert á móti þvi.
Þar á móti finst
mérþað óþarfi, að fela stjórninni sllkt,
sem full lagaheimild er til að forsetar
þingsins geri, og mér finst, að þar sem
það er beinlinis lögákveðið, megi það
nægja.
Forseti (Þórhattur Bjarnarson): Eg
ætla að eins að bæta einu orði við það,
sem eg sagði áðan, er eg lýsti því
yfir, að það væri sérstaklega háttv.
forseti efri deildar, sem hefir óskað að
fá yfirlýsingu um þetta frá þinginu, að
eg hefði fyrir mitt leyti ekki álitið
þörf á henni, heldur treyst mér til að
ráða málinu til lykta sem forseti samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í ó.
gr. þingskapanna, sera eg var vel vitandi um, þegar eg talaði við forseta
efri deildar um þessa tillögu.
Fleira hefi eg ekki að segja, nema
eg bið deildina að afsaka, að eg fór
að ómaka bana af þingbekknura,
af því þessu máli er svo sérstaklega
varið.
Flutningsmaður (Einar Jónsson): Eins
og eg gat um áðan, þá er það okkur
fiutningsmönnum ekkert kappsmál, að
þetta sé fremur falið landsh. en forsetunum; því vér treystum þeim til að
gera það sem nauðsynlegt er i þessu
efni, því fremur sem mótmæli hafa
komið á móti því bæði í Ed. og hér, að
fela landsstjórninni þetta á hendur. Eg
leyfi mér þvi að koma með rökstudda
dagskrá i þá átt, er eg tók fram áðan.
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ATKVGR: Að svo mæltu afhenti
þingmaðurinnn forseta rökstudda dagskrá svolátandi:
•Deildin felur i.úverandi deildaforsetum að gera sf mninga milli þinga um
prentun næstu þingtiðinda og tekur
fyrir næsta mál á dagskrác.
Og var hún samþykt með 20 samhlj.
atkv.

Lenging þingtímans.
(Þing8ál.)
TILLAGA til
þingsályktunar um
framlenging þingtfmans 1899 (C. 165);
ein umr, 24. júli.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason):
Eg hefi leyft mér að koma fram með
þessa tiilögu á þingskj. 165 i tiiefni af
því, að málefni þau, sem liggja fyrir
þinginu, hafa aukist svo og margfaldast, að afleiðingin hlýtur að verða sú,
að hætta verður við ýms mál óútrædd,
eins og reynslan sýnir að orðið hefir
á undanförnum þingum, og mun slikt
ekki verða siður nú, þar sem nú eru
óvanalega mörg og einkanlega stór
mál fyrir þinginu.
Það hefir og sýnt
sig, að sumum málum hefir verið helzt
til mikið flaustrað af vegna tímaskorts,
og hefir slíkt ekki heppilegar afleiðingar. Eg skal játa það, að i þetta sinn
verður að hraða málura, eins og að
undanförnu, sökum þess. að þó tillagan verði samþykt, fáum vér ekki leyfi
stjórnarinnar fyr en komið er að venjulegum þingslitum; en samt sem áður
álit eg brýna ástæðu til þess, að fá
leyfi til að bæta við þingtímann að
minsta kosti nokkurum dögum, og þó
að farið sé fram á 2 vikur i till. framyfir hinn vanalega þingtíma, þá er eg
sannfærður um, að slikt leyfi verður
ekki brúkað um skör fram. Eins og
tillagan er orðuð, er ekki farið fram á,
að þingið endilega sitji 2 vikum leng-
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ur, þar setn sagt er sama seni alt að
hálfum mánuði.
Eg vona, aö hæstv. landsh. verði
hlyntur tillögunni, þvi auðvitað gerir
það mjög mikið til, bæði með þetta og
annað, hvernig hann tekur i málið.
Eg hygg, eftir þeirri þekkingu, sem
eg hefi um gang mála hér á þinginu,
að ekki muni veita af því að fá þingið
lengt eins og hér er farið fram ’á, eftir þvf hvað mikið er óafgreitt af málum nú, og vona því, að háttv. þingd.
sjái ástæðu til, að málið strandi ekki
fyrjr hennar sök. Med þvi líka að
það er kunnugt, að þegar liður á þingtímann, þá tara málin að vefjast á
roilli deildauna og taka ýmsum breyt
ingum, sera tefja timann.
Eg skal svo ekki tala meira á þessu
stigi málsins, en vona, »ð háttv. deild
taki rajúkum höndum á till.
Landsköfðingi-. Mér fellur illa að eg
verð að bregðast vonum mfns gamla
sýslunga og fornkunningja, háttv. 1
þingm. Rangv. fS. A.), þar sem eg sé
mér ekki fært að leggja með tillögu
hans við stjórnina, því eg sé ekki sér
staka ástæðu til þess fremur nú en á
undanförnum þingum, að lengja þingtlmann fram yfir þann hálfa mánuð,
sem eg hefi umboð til að lengja hann,
en það raun verða notað, ef þörf gerist.
Eftir þvi, sem mér er kunnugt um, hvað
málura er komið áleiðis i þinginu, mun
ekki hætta á, að nein stórmál þurfi að
deyja út. Fjármálanefnd þingsins mun
vera eins langt komin nú og á undanförqum þingum um sama leyti, svo
engin hætta er á þvi, að fjárlögin
komist ekki af. Hvað önnur stórmál
snertir, eru þau iika komin langt.
Stjórnarskráin er nú i dag til 3. umr.
i Ed., og 2 merkileg mál, er snerta
bankaan, eru korain þaðan og verða
,hér til 1. utnr. i dag, og veröur þeim
væntanlega vísað til nefndar.
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Yfir höfuð álít eg tiil. of seint komna
fram; en eg hefði ekkert á móti þvi,
að ákvæði yrðugjörð um það framvegis,
að lengja mætti þingtimann fram úr
þvi sem nú er. En mér finst, að háttv.
þingmenn eigi heimting á að vita það
fyrirfram, áður en þeir fara til þings,
hve lengi þeir munu þurfa að vera
burtu frá heimilum sínum, svo þeir
geti búið sig undir það og ráðstafað
heimilura sinum eftir þvi; og því er
sennilegt, að þeir geti ekki verið nú
lengur buitu en þeir hafa gjört ráð
fyrir áður en þeir fóru að heiraan,
nema að gjöra það sér í óhag.
Eg get því ekki verið meðmæltur
þessari tillögu; en aftur á móti sé eg
ekkert á móti því, að landsh. verði veitt
leyfi til að lengja framvegis þingtimann,
ef þörf er á, í þá átt, sem hér er farið
fram á.
Guðlaugur Guðmundsson: Eg leyfi mér
að leggja hér fram till. til rökstuddrar
dagskrár, sem eg óska að h. forseti
beri undir atkv. þegar umr. þessari er
lokiö, en til stuðnings till. vil eg vitna
i ræðu hæstv. landsh., þar sem hann
tók fram, að það væri of seint að koma
raeð þinglengingartill. nú; því mjög
margir h. þm. geti ekki verið miklum
mun lengur frá heimili sínu að þessu
sinni. Yrði það ofan á, mundu margir
þurfa aö biðja um heimfararleyfi, svo
loks mundu ekki nægur fjöldi eftir, svo
þingfært yrði. Eg vona því, að háttv.
þingd. sjái, að það er engin meining i
þvi, að senda áskorun um það, að fá
þingið lengt nú um hálfan mánuð eða
að miklum mun fram yfir hinn vanalega tima.
Flutningsmaður (Sighvatur Arnason):
Eg sé að till. minni muni ekki ætla að
blása byrlega, eftir umræðum þeim, sem
komnar eru. En út af orðum h. tendsh.
og h. þm. V. Sk. (Guðl. G.) skal eg taka
það fram, að hér er ekki farið fram á
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mikla lengingu þingtimans, og þörf tillögunnar er mikið komin undir því,
hvort h. landsh. vildi lengja þingið um
3—4 daga upp á sina ábyrgð, ef nauðsyn kretði, fram yflr þann tima, sem
honum er beinlinis leyft, og þætti mér
vænt að fá svar hans þar að lútandi.
Annars hlýt eg að furða mig á undirtektum hæstv. landsh., og að hann
skuli hafa á móti till.; þvi að það
hlýtur að vera töluverður ábyrgðarhluti
fyrir hann, ef eitthvert áríðandi mál
stæði svo illa að vigi i þinglok, að það
yrði ekki útrætt sökum timaskorts; og
þar sem hann sagði, að sér væri kunnugt, að hin helztu mál væru komin svo
langt áleiðis i þinginu, að þau mundu
komast af i tækan tiraa, þá þekkjura
vér, að oft hafa komið tafir og vafningar komið á mál, þegar fram í hefir
sótt, þótt álitlega hafi gengið i fyrstu.
Eg skaJ gjarna játa, að það geti verið óþægilegt fyrir h. þingm., sem langt
eru að, að vera lengur burtu frá heim
ilum sinum en þeir hafa gert ráð fyrir
áður þeir fóru að heiman; en úr því
að þeir hafa gefið sig að þingstörfum,
álit eg að þeim sé skylt að vera ekki
ofbráðir að skunda af þingi, sé nauðsyn
á, að þeir dvelji þar lengur, og það
jafnvel þó heimili þeirra kunni að biða
baga af.
Að öðru leyti er eg þakklátur hæstv.
landsh. fyrir orð hans að því leyti, að
æskilegt væri væri að fá heimild tilað
lengja þingið framvegis, ef þörf væri á,
og ef till. þessi gæti haft þann árangur, er betur farið en heima setið. Þvi
eins og hann sagði, lit eg svo á, að
það muni fást, ef farið er fram á það.
En hvað till. snertir, játa eg, að hún
hefði átt að koma fyr, svo þingið hefði
getað fengið svar stjórnarinnar ura hana
töluvert fyrir þinglok.
Landshöfðingi: Eg skal samkvæmt
ósk h. flutningsm (S. Á.) geta þess, að
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þar sem eg hefl áður leyft mér, upþ á
væntanlegt æðra samþykki, að lengja
þingið um 1 eða 2 daga fram yfir þann
tíma, sem raér er beinlínis heimilað, ef
eg hefi séð það bráðnauðsynlegt, þá
mun eg voga mér að gjöra það einnig
nú, ef brýn nauðsyn krefur, sérstaklega
vegna fjárlaganna; en eins og eg hefi
áður tekið fram, þá er svo langt kom-ið helztu málunum, að eg imynda mér,
að ekki muni til þess koma, að þurfa
að gjöra það. Auðvitað geta komiðný
frumv. fram eftir öllu þingi, og ætti að
bíða eftir, að þau væri öll útkljáð, gætu
menn setið fram til jóla á þingi; en
vafasamt er, hvort öll slík frumv. eru
nauðsynleg; og þar sem talað er i till.
um mál, Bera séu landinu tíl viðreisnar,
þá veit eg ekki, að nein slfk mál séu á
ferðinni, sem nauðsynlegt sé að útkljá
á þessu þingi.
ATK.VGR.: Þá var borin upp tii atkvæða svo látandi tiilaga til rökstuddrar dagskrár frá þm. V.-Sk., Guðlaugi
Guðmundssyni:
»Deildin lætur þá ósk sina í ljósi, að
samverutimi þingsins verði á svipaðan
hátt og venja er til lengdur umfáeina
daga, ef það reynist nauðsynlegt, og
tekur fyrir næsta mál á dagskrá<.
Og var hún samþykt.
Á fundi deildarinnar 11. ágúst tók
Forsetí þannig til máls: Áður en næsta
mál á dagskrá er tekið fyrir, vil eg
nota tækifærið, er hæstv. landsh. er
staddur í salnum, til að minna á, að i
dag hefir þingið staðið yfir binn lögbundna 6 vikna tíma; leyfi eg mér að
beina þeirri ósk til hæstv. landsh., að
hann lengi þingtimann, eins og venja
hefir verið til, svo að ráða megi til
lykta þeira raálum, sem enn eru óútkljáð á þessu þingi.
Landshöfðingi: Samkvæmt ósk hins
hæstv. forseta og heimild þeirri, er
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Þinglok i neðri deild.

mér er veitt raeð konungsbréfí dags.
17. raai þ.
lengi eg bér raeð þingtimann til 25. þ. m., að þeira d<igi
meðtöldum.

Ávarp til konungs.
TILLAGA til þingsályktunar um ávarp
til konungs (C. 568); ein umræða, 26.
ágúst.
ATKV.GB.: Tillagan var samþ. í e.
hlj. og þar með ávarpið (C. 568).
Landshöfðingja siðan falið á bendur að
afgreiða það til kouungs.

Þinglok i neöri deild,
26. ágúst kl. 12 á hád.
Forseti: Fundir deildar þessarar eru
nú á enda, og skrá yfír það, sem afkastað er, mun verða útbýtt meðal b.
þm. i sameinuðu þingi i dag. Afgreidd
lög frá þinginu eru hér um bil jafn
mörg og frá undangengnum þingum.
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Málafjöldinn hefír ekki verið meiri á
þessu þÍQgi en áður, en mörg hafa
máiin verið yflrgripsmikil og vandasöm,
og sennilega höfum vér aldrei fundið
til þess eins berlega og nú, hve ónógur þingtiminn er, til að sinna svo mörgum og mikilsverðum málum, ef alt á
að vera í góðu lagi, og er það orðið
alvarlegt ihugunarefni fyrir stjórn og
þing. Vér göngum frá störfum vorum
með þeirri von, að margt af þvi, er
vér höfum gjört, muni verða þjóðinni
til heilla og þrifa, og vér getura borið
það hver með öðrum, að vér höfum
lagt fram mikla vinnu þennan stutta
tima, og einlægan vilja.
Að svo mæltu þakka eg persónulega
háttv. þingdra. fyrir allan greiðleik
sinn og góðan huga við mig, og sérstaklega skrifurunura mér til beggja
handa fyrir alla þá velvild og leiðbeiningar, er þeir hafa iátið mér i té.
Þá var gjörðabók þess fundar upp
lesin og samþykt, og að þvi búnu var
fundi slitið.

