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Feld írumvörp.

A. Stjórnarfrumvarp.

Fráfærur ásanöar.

A 2. fundi í Ed., þriðjudaginn 16. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um heimild handa 
landsstjórninni til að fyrirskipa frá- 
færur ásauðar (A. 3).

A 4. fundi i Ed., fimtudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Eins 
og háttv. J>m. er kunnugt, er gerð all- 
ítarleg grein fyrir frv. þessu í athuga- 
semdunum, sem því fylgja.

pað, sem sjerstaklega vakti fyrir 
stjóminni, var hið sama og það, sem 
framkvæmt er nú í öðrum löndum, í 
miklu stærri stíl en hjer, sem sje það 
að bjargast sem mest við innlendar 
afnytjar, svo að ekki verði veruleg 
hungursneyð, þótt siglingateppa yrði.

Jeg skal svo ekki fara frekar út i frv. 
þetta að sinni, vil að eins óska, að það 
fái að ganga til 2. umr. og henni verði 
frestað þangað til bjargráðanefndin 
hefir sest á laggimar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr, með 9 shlj. atkv.

Á 6. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 3).

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg vil 
leyfa mjer að leggja til, að frv. þessu 
verði vísað til bjargráðanefndar og um- 
ræðu þessari þar með frestað.

Eggert Pálsson: Jeg vil bera fram þá 
brtt., að frv. þessu verði vísað til land- 
búnaðarnefndar, því þar á það, eftir eðli
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sínu, heima, og jeg sje eigi, hvað sú 
nefnd á að gera, ef hún á ekki að með- 
höndla mál sem þetta.

Forseti: Jeg vil vekja athygli hv. þm. 
á því, að allir hv. þm., er sæti eiga í land- 
búnaðarnefnd, eiga og sæti í bjargráða- 
nefnd.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Benda 
vil jeg á það, að allir landbúnaðarnefnd- 
armennirnir eru í bjargráðanefnd, en 
auk þeirra 2 aðrir hv. þm., og tel jeg 
að gagnvart athugun þessa máls sje þar 
ekki góðum mönnum ofaukið. Jeg býst 
og við því, að bjargráðanefnd hafi víð- 
ari sjóndeildarhring og líti meir á hags- 
muni landsins í heild sinni en hag Iand- 
búnaðarins eingöngu.

Eggert Pálsson: pað má nú segja, að 
hjer, í þessari háttv. deild, megi á sama 
standa,til hvorrar þessarar nefndar mál- 
inu sje vísað, þar sem sömu menn eiga 
sæti i þeim báðum, en þótt svo sje 
hjer, þá er eigi víst, að svo sje í hv. Nd., 
en sje málinu hjer vísað til bjargráða- 
nefndar, ber það og að gera i hv. Nd. 
Að því eiga menn hins vegar að ganga 
sem vísu, að í landbúnaðarnefnd hv. Nd. 
sitji þeir menn, er best má treysta í 
slíku máli sem þessu, en engin trygging 
fyrir, að bjargráðanefnd þar sje svo 
skipuð. Af þessari ástæðu, meðal ann- 
ars, finst mjer sjálfsagt, að málinu sje 
vísað til landbúnaðarnefndar.

Karl Einarsson: Frv. þetta verður að 
skoðast fyrst og fremst sem ófriðar- 
ráðstöfun, og þvi sjálfsagt og rjett að 
vísa því til bjargráðanefndar, en það er 
hins vegar einnig rjett, að hún beri það 
undir landbúnaðarnefnd, áður en hún 
skilar þvi aftur, og beri t. d. undir land-

búnaðarnefndina, hvort hægt sje að 
framkvæma ákvæði frv. eður eigi, svo 
að gagni komi.

ATKVGR.
Frv. visað til landbúnaðarnefndar 

(sjá A. bls. 536) með 8 :4 atkv.

Umr. frestað.

Á 11. fundi í Ed., fimtudaginn 2. maí, 
var f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um frv. 
(A. 3, n. 38).

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Eins 
og skrifað stendur og ljóst er orðið, hef- 
ir landbúnaðarnefndin lagt til, að þetta 
frv. yrði ekki samþykt..

Ástæður nefndarinnar fyrir því eru að 
miklu leyti, en þó ekki öllu, teknar fram 
í nefndarálitinu.

Jeg hygg það vera almenningsálit 
hjer á landi, að aðalhættan, sem vofir 
yfir þjóðinni,sje sú,að sjávarútvegurinn 
gangi saman og geti ekki framfleytt því 
fólki, sem á honum lifir. Og þetta álit 
er væntanlega aðalástæða stjórnarinnar 
til að koma fram með frv. þetta; hún 
hefir litið svo á, að með almennum frá- 
færum mundi skapast meiri atvinna í 
landinu, og þá meiri þörf á fólki til 
sveita, og mundu sveitirnar þá toga til 
sín fólkið frá sjónum, hkt og svampur- 
inn dregur í sig vatnið.

En við höfum nú komist að þeirri nið- 
urstöðu, að hæstv. stjórn hafi gert sjer 
of háar vonir um þetta, fyrst og fremst 
af þeirri ástæðu, að landbúnaðurinn er 
alls ekki við því búinn að bæta við sig 
miklu fólki.

pað mun vera rjett,að hann getifram- 
fleytt fleiru fólki en hann gerir nú, en 
sú viðbót verður aðallega að koma smátt



Stjórnarfrumvörp feld.
Fráfærur ásauðar.

1413

og smátt, eftir því sem ræktun landsins 
og búskap manna fer fram.

Jeg álít, að aðalbjargráðin verði að 
vera þau,að auka sjávarútveginn eftir 
öllum föngum, og í öðru lagi það, að 
spara á allan hátt kaup á erlendum vör- 
um, og hingað til hefir verið gert minna 
að því en skyldi.

Má þar benda á sykureyðsluna nú í 
landinu. Skamtur sá, sem ákveðinn er 
nú, er miðaður við sykureyðsluna fyrir 
striðið, sem þá var komin á sitt hæsta 
stig, og þegar tekið er tillit til þess, 
hvernig aðrar þjóðir haga sjer í þess- 
um sökum, og eins hins, að sveitafólki 
er það ekki vorkunnarmál að komast 
af að mestu án sykurs, þá dylst það 
engum, að hjer er komið út á hættulega 
vegu.

Sama má segja um matvælaskamtinn, 
að hann er óþarflega mikill, meðan nóg 
er til í landinu af innlendum matvæl- 
um.

En jeg skal ekki fara langt út í þetta 
mál að svo stöddu.

pað væri ástæða til að tala meira um 
það, hvernig landbúnaðurinn stendur 
yfir höfuð, og horfurnar á því, að hann 
geti hlaúpið undir bagga með sjávarút- 
veginum. Jeg hefi reynt að kynna mjer 
það mál, en eins og von er til, nær sú 
kynning skamt.

par sem jeg þekki best til var árið 
1915 gott ár, og græddi þá allur fjöldi 
bænda, en 1916 komust menn einnig 
allvel af, og breyting var litil á yfirborð- 
inu, en innbyrðis varð sú breyting, að 
mismunurinn jókst á efnahag manna. 
peir sem betur voru settir græddu, en 
hinir töpuðu.

Og síðastliðið ár hefir sú stefna hald- 
ist, mismunurinn fer vaxandi. Margir 
hafa sigið niður á bóginn, og alldjúpt 
sumir hverjir, og munu margir vera

svo langt komnir nú, að þeir hafi ekki 
fullan gjaldeyri fyrir ákveðnum mat- 
væla- og sykurskamti þ. á., auk heldur 
meiru.

Sveitirnar munu því eiga fullerfitt 
með að sjá um sig sjálfar.

Jeg skal svo ekki fara um þetta fleiri 
orðum að sinni, en býst við, að ýmsir liti 
svo á, að þetta mál gefi ástæðu til að 
ræða bjargráðin frá ýmsum hliðum.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Frá 
mínu sjónarmiði hefir frv. þetta ekki 
sætt eins góðri meðferð og athug- 
un og æskilegt hefði verið, og mátti 
vænta þess, að svo færi, eftir þvi hvernig 
afdrif frv. fjekk hjer við fyrstu umr. 
Jeg lagði þá til, að frv. þessu vrði vísað 
til bjargráðanefndar, því hjer er fyrst 
og fremst um dýrtíðarmál að ræða, en 
leikar fóru svo, að með meiri hluta at- 
kvæða var samþykt að vísa því til 
landbúnaðarnefndar, og hlýtur að liggja 
á bak við það sú hugsun, að hjer sje 
einvörðungu um landbúnaðarmál að 
ræða, og þá litið á frv. og það skoðað 
og metið nokkuð frá öðru sjónarmiði 
en stjórnin ætlaðist til. petta verð jeg 
að telja mjög óheppilegt fyrir málið.

Frv. þetta hefir tvær hliðar og verður 
að skoðast frá þeim báðum, en hv. 
nefnd hefir að eins litið á aðra þeirra, 
og eingöngu þá, sem veit að landbún- 
aðinum; um það ber nefndarálitið ljós- 
an vott. Önnur hliðin er sú, er veit að 
alþjóð manna. Aðrar þjóðir hafa gert 
itarlegar og margvíslegar ráðstafanir 
til þess að reyna að varðveita líf og 
heilsu borgara sinna, hvað sem í skær- 
ist, og þessar ráðstafanir fara dagvax- 
andi, og öllum er ljóst, að líf þjóðanna 
er undir því komið, að þær takist vel. 
En það er ekki hægt að hugsa sjer, að 
þessar ráðstafanir geti að haldi komið,
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nema því að eins, að þær brjóti í bág við 
ímyndaðan hag, eða beint í bága við hag 
einstaklingsins í stöku tilfellum. En heill 
einstaklingsins verður að víkja fyrir 
heill þjóðarheildarinnar.

Hin hliðin — sú er nefndin hefir at- 
hugað — veit að sauðfjáreigendunum 
og hag þeirra. Nú vita það allir menn, 
að áður en styrjöldin mikla hófst þá 
var deilt um það, hvort það borgaði 
sig eða ekki að færa frá. En frá því 
styrjöldin hófst hefir þetta breyst mik- 
ið, og breytingarnar eru allar þeirri 
stefnu í hag að það borgi sig í flestum 
tilfellum að færa frá; um það er jeg 
sannfærður og það býst jeg líka við að 
allir verði að viðurkenna. Og í sambandi 
við þetta vil jeg taka það strax fram, 
að undanþágur var ætlast til að ættu sjer 
stað, og hefur stjórnin hugsað sjer — þó 
það standi ekki í frv., enda öllu fremur 
reglugerðarákvæði — að sjerstakur þar 
til skipaður maður veitti undanþágurn- 
ar i hverri sýslu eftir tillögum hlutað- 
eigandi sveitarfjelaga.

En hv. landbúnaðarnefnd hefur ekki 
viljað játa það, að hjer sje um dýrtiðar- 
ráðstöfun að ræða, sem jeg legg áherslu 
á að var, og það þótt jeg sje fyllilega 
við því búinn, sem gamall sauðfjáreig- 
andi og bóndi, að sýna fram á það, að 
það sje beinn hagur fyrir bændur að 
færa frá. pegar verið er að ræða um 
það, hvort fráfærur borgi sig eða ekki, 
þá mega menn ekki gera búreikninga 
sína upp á sama hátt og þeir 
gerðu áður en stríðið byrj- 
a ð i, heldur verða þeir að gæta þess, 
hvað er notadrýgra fyrir búið, og jeg er 
ekki í minsta vafa um það, að notagildi 
mjólkurinnar er m e i r a en notagildi 
það, er fæst með auknu kjöti fyrir dilka- 
eldið. Jeg hef ekki útvegað mjer ná- 
kvæmar upplýsingar um þetta hjá efna-

fræðingum, en þó hygg jeg, að ef frv. 
nefndarmenn vildu bera þetta atriði 
undir dóm landlæknis, sem allra hjer- 
lendra manna hefir besta þekkingu um 
þetta, þá mundu þeir sannfærast um 
það, að notagildi búsins vex afarmikið.

pað hafa margir verið að spyrja að 
því, hvers vegna þingið væri kvatt sam- 
an á þessum tíma ársins. Og 
svarið við því er það, að það er gert 
vegna dýrtiðarinnar mestmegnis, 
því að ef gera á ítarlegar og miklar ráð- 
stafanir, þá getur verið, að nauðsynlegt 
sje, að þær sjeu komnar í kring áður en
vorannir og heyannir byrja.

Hv. frsm. landbúnaðarn. (S. F.) benti 
á ýms atriði í ræðu sinni, er til bjargráða 
má telja, en þau eru óviðkomandi því 
máli, sem hjer liggur fyrir, og má nota 
þau eins eftir sem áður, hvernig sem um 
það fer.

Við stöndum nú svo, að enginn maður 
veit hvað næsti dagur ber í skauti sínu, 
og hörmungar stríðsins geta skollið á 
oss er vill. pað má heita, að aðflutning- 
ar hafi verið meira og minna teptir til 
okkar síðan á nýári. Og hver getur full- 
yrt, eins og stendur, nema aðflutningar 
til landsins teppist alveg ? Og hvar stönd- 
um við þá?

Er það ekki helg og brýn skylda, sem 
hvílir á oss, fulltrúum þjóðarinnar, að 
sjá um það, að þjóðin noti þau bjargráð 
sem hægt er? Er það ekki skylda okkar 
þá að stuðla að því af öllum mætti, að 
hún geti sem mest búið að sínu og að 
synir hennar og dætur hafi nóga björg, 
svo enginn þurfi að líða hungur?

Sannarlega er það skylda vor, en þá 
verðum vjer 1 í k a að gæta þess, að 
notagildi þjóðarbúsins verði sem mest 
og haganlegast að auðið er. Og þess er 
óskandi, að margt gott leiði af þessu 
þingi, en því miður er það ekki álitlegt
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enn þá, og hv. landbúnaðamefnd virðist 
ekki hafa um þetta hugsað, er hún at- 
hugaði frumvarp þetta. Og í hv. Nd. i 
gær mátti vel finna það, að hv. deildar- 
mönnum þar var það ekkivelljóst, 
að siglingarteppa gæti skollið á oss nær 
er verða vildi, en jeg vona það, að hv. 
efri deild, öldungaráð þjóðarinn- 
ar, sýni það, að hún vaki yfir því að gera 
öll þau bjargráð, er hún telur að þjóð- 
inni geti að haldi komið. Jeg efa ekki, 
að öldungaráðið vilji, að oss íslending- 
um Uði sem best og að við getum sem 
mest búið að voru, enda hlýtur það, að 
við sjeum sjálfbjarga,eigi hvað minst að 
auka sjálfstæðistilfinning vora, og það, 
að vjer sjeum sjálfum oss nógir, hlýtur 
að vekja hjá oss ást og traust á landinu. 
pað er því, eins og nú hagar, ábyrgðar- 
hluti að fella frv., en þó nú sje sorti á 
lofti, sem eigi má sjá hvað úr verður, 
þá vona jeg, að bjartara verði yfir áður 
en þinglausnadagur rennur upp, og 
mætti þá svo fara, að frv. það, sem hjer 
liggur fyrir, yrði ekki eins nauðsynlegt. 
En „allur er varinn góður“. Af þessari 
ástæðu er það, að jeg óska þess, að 
nefndin vildi taka dagskrá sína aftur, 
eins og máhnu horfir nú við, því ef syrt- 
ir að, þá er sjálfsagt að samþykkja frv., 
en ef birtir vel til — og þá fyrst — gæti 
nefndin borið tillöguna fram, án þess 
þó, að hennar sje i rauninni nokkur 
þörf þá, því hjer er að eins um heim- 
ildarlög að ræða, og eins og nefndin 
segir — og sýnilega veit — þá mun frv. 
vera fremur óvinsælt hjá kjósendum. 
En úr þvi svo er, þá er það víst, að 
stjórnin mundi ekki nota sjerþessiheim 
ildariög nema hún teldi brýna nauðsyn 
bera til.

Hv. frsm. (S. F.) kom að eins með 
eitt atriði í ræðu sinni, er snerti þetta

AJþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

mál. pað var um, að vakað hefði fyrir 
stjórninni að auka atvinnu í landinu, 
þegar atvinna sú, er sjávarútvegurinn 
veitir, verður, að því er vænta má, minni 
en verið hefir. En þetta er engan veginn 
aðalástæða stjórnarinnar, þó það 
sje hins vegar kostur við frv., heldur er 
og hlýtur það að vera aðalástæðan að 
sjá um það, að notagildi þjóð- 
arbúsinsvaxi ogað jafnholl og 
góð fæða og sauðamjólkin er geti kom- 
ið að sem bestum notum.

Nefndin segir, að frv. þetta sje óvin- 
sælt og að því verði illa hlýtt. Haldið 
þið má ske, hv. þm., að fyrirskipanir 
þær og öryggisráðstafanir, sem fjöl- 
mörg lönd hafa nú orðið að gera, hafi 
altaf verið vinsælar? Haldið þjer má ske 
ekki, að það sje brýnni skylda vor að 
gera allar öryggisráðstafanir sem unt er, 
til þess að þjóðinni vegni vel, heldur en 
að hugsa um stundarvinsemdir? Haldið 
þjer má ske ekki, að það geti syrt enn 
þá meir að og verið þörf allra öryggis- 
ráðstafana? Haldið þjer ekki, að það sje 
betra að brjóta í bág við vinsemdimar 
og vera við öllu búinn heldur en standa 
eins og hugsunarlausar og ráðalausar 
skepnur, ef siglingarteppan skellur 
yfir oss? Nei — óvinsælda má enginn 
heiðarlegur stjórnmálamaður taka tillit 
til á þessum tímum, enda áttar þjóðin 
sig fljótt á þvi, sem henni er fyrir bestu, 
og sjer, þegar í það er komið, að þessara 
ráðstafana er þörf. Jeg man það, þegar 
seðlaúthlutun byrjaði hjer í Reykjavík, 
að þá var urgur í mörgum manninum, 
þeir töldu þetta óþarfa, fyrirhöfn og 
kostnað, en nú mun vera erfitt að finna 
þann, er hefir nokkuð við það að athuga 
eða skilur ekki til fullnustu þá nauð- 
syn, sem á því var og er — þó getur 
verið, að eitthvert slíkt andlegt nátttröll

2
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fyrirfinnist enn þá. Eins er það með 
fráfærurnar, að þeim verður sumstaðar 
hlýtt strax möglunarlaust, og smám 
saman yrði þeim hlýtt alstaðar, nema 
þar, sem undanþágur yrðu veittar, eins 
og frv. gerir ráð fyrir.

Og um hlýðnina vil jeg auk þess 
benda á það, að lög vor eru því miður 
brotin, og ef vjer ættum að eins að 
setja þau lög, er a 11 i r hlýddu, þá geri 
jeg ráð fyrir, að erfitt yrði með lagasetn- 
ingar. Jeg skil ekki vel, hvernig hv. þm. 
koma með jefnhjegómlega mótbáru.

Önnur ástæðan, er nefndin færir á 
móti frv., er f ó 1 k s e k 1 a n og að fá 
þyrfti fólk úr kaupstöðum í sveitirnar 
til vinnu. Satt er það, að þar, sem fært 
er frá, þarf meiri vinnukraft, en all- 
víða á landinu færa bændur enn frá, 
og jeg hefi aldrei heyrt þess getið, að 
efnahagur þeirra bænda, er færa frá, sje 
neitt verri en hinna. pað ber að líta á 
fleira en það, hversu mikið búin geta 
framleitt til sölu; búin framleiða og 
mat o. fl. handa sjálfum sjer til 
notkunar, og bóndinn, sem færir frá, 
framleiðir miklu meira til eigin búsaf- 
nota en hinn, sem ekki færir frá; þess 
vegna er bú hans og hagur oft betri en 
hins. En hjer er meira djúp á milli skoð- 
ana minna og nefndarinnar en fljótt á 
litið virðist. Nefndin segir: f r a m- 
leiðið sem mest til sölu og 
þá verslið sem mest, en jeg 
segi: verslið sem minst, búið 
sem mest að afurðum lands- 
i n s. Og það getur varla leikið efi á 
því, að eins og nú hagar, er oss full 
nauðsyn að búa sem mest að voru.

pá segir nefndin, að það svari ekki 
kostnaði að færa frá. Jeg get ekki sýnt 
fram á það með tölum, hversu mikið 
hver einstök ær gefur af sjer yfir sum- 
arið, en jeg hefi yfir 10 ára bil tekið á

móti dilkum og hagalömbum til vigt- 
unar að haustinu, og af þeirri reynslu 
þori jeg óhikað að halda því fram, að 
munurinn á þeim er miklu minni en 
nemur næringargildi því, er fæst úr 
sumarmjólk ánna. Og þótt annað hefði 
verið fyrirstríðið, þá hagar dæm- 
inu alt öðruvísi nú.

pá segir nefndin, að kjöt það, sem 
ókleift að færa frá, og má það vel vera, 
en við þvi er sleginn varnagli í frv.; það 
eru undanþágurnar, svo óþarft er að 
fjölyrða um það.

pá segir nefndin að kjöt það, sem 
verslað yrði með, yrði aðallega kjöt af 
hagalömbum og kvíaám, og segja, að 
þess vegna verði kjötið lakara. 
Jeg skil ekki, hvernig reyndir bændur 
og góðir búmenn fara að halda þvi 
fram, að kjöt af hagalömbum þurfi að 
reynast ljelegt; það vita flestir, að það 
kjöt er oft gott. Um kviaærnar er það 
að segja, að kjötið af þeim stendur alls 
ekki að baki kjöti af tvílembdum ám. 
En látum nú svo vera, sem þetta væri 
rjett hjá nefndinni, hvaða kjötmarkaði 
getum við spilt, þegar við, eins og nú 
stendur, höfum engan visan markað 
fyrir kjötið, og við vitum ekki, hvort 
við getum komið nokkurri kjöttunnu út 
fyrir landsteinana ? Helsta von vor nú 
um þetta er, að Bretar kaupi af oss 
kjötið fyrir eitthvert verð, og ef svo 
fer, þá er þar alveg um n ý j a n mark- 
að — ef svo má kalla það — að ræða, 
markað, sem eigi getur orðið til fram- 
búðar. Síðastliðið haust gátum við kom- 
ið nokkru kjöti til Noregs, en nú eru 
engar líkur fyrir því. Að við með þessu 
getum spilt fyrir oss á kjötmarkaði vor- 
um á Norðurlöndum, legg jeg því ekk- 
ert upp úr.

Nefndin segir, að tólgarframleiðslan 
muni minka, og er það rjett athugað.
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Hún minkar eitthvað, en ekkert á 
mótsviðþað, sem smjörframleiðsl- 
an vex, svo feitmetisframleiðslan verð- 
ur miklu meiri — og betri. Og ef nóg 
er af feitmeti í landinu, þá má spara 
sykurinn. Læt jeg mjer þar um nægja 
að vísa enn á ný til hæstv. forseta vors, 
hr. landlæknis G. Björnsonar.

Af þessu má öllum vera það ljóst, 
að nefndin hefir að eins litið á aðra 
hliðina af tveim hliðum málsins,ensára- 
lítið — jafnvel alls ekki — litið á það, 
hvað framleiðendur fá, ef þeir færa frá. 
Og nefndin hefir alls ekki athugað þá 
hlið málsins, er að alþjóð veit, og er 
beinlínis nauðsynlegt nú á ófriðartím- 
um að fá svarað, það, hvemig best sje 
hægt að bæta úr feitmetisskortinum í 
landinu.

Jeg vil því ítreka þá ósk míha, að 
landbúnaðarnefndin taki aftur dagskrá 
sína á þessu stigi málsins, svo að við 
getum betur sjeð, hvaroghvernig 
vjer stöndum að vígi, og jeg ber 
það traust til öldungaráðs þjóðarinnar, 
að það beiti hinum bestu og hagfeld- 
ustu ráðum, er þjóðinni megi að haldi 
koma, og að það slíðri ekki vopn sín 
meðan ekki er sjeð,nema þeirra sje brýn 
þörf. En ef menn sjá að eins yfir dal- 
verpið, sem þeir búa i, og halda dag- 
skránni áfram, þá óska jeg þess, að 
nafnakall verði haft um hana.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg fil með 
nokkrum orðum gera grein fyrir at- 
kvæði mínu, þótt jeg sje ekki í land- 
búnaðamefndinni.

Jeg skal fyrst geta þess, að jeg er 
yfirleitt og nálega í flestum atriðum 
samdóma nefndinni, og jeg tel rjett að 
samþykkja hina rökstuddudagskrá,sem 
hún ber fram. Jeg get vel skilið það, að 
hæstv. atvinnumálaráðherra falli það

sárt, hversu þungar undirtektir þetta 
frv. fær, því jeg efa ekki, að það sje bor- 
ið fram af góðum vilja, en góður vilji 
enga gerir stoð, ef hann er ekki bygður 
á skynsamlegum rökum, og fullnæg- 
ingu hans fylgja engin hyggileg úrræði.

pað er auðskilið mál, að ef fráfærur 
verða almennar, þá þarf meiri vinnu- 
kraft til sveita en nú er, en eins og nú 
hagar til, án þess að fært sje frá, er 
vinnukraftur í sveitunum alt of lítill, og 
bændur kvarta mjög yfir fólksleysi. Og 
víða er fólksleysið svo mikið nú, að til 
stórra vandræða horfir ,og er brýn 
asta þörf á því, að á því væru ráðnar 
bætur. pað væri því alveg öfugt við það, 
sem þarf og á að vera, að fara að gera 
enn þá meiri vinnukröfur til bænda.
Ef fært er frá, þá þurfa bændur fyrst 
og fremst að fá sjer smala. Hann er 
aðalmaðurinn, en eins og nú hagar, er 
varla unt að fá góðan smala; menn eru 
orðnir óvanir þeim starfa, en auk þess 
þarf fleira fólk, einkum góðar mjalta- 
konur. Ef smalinn er ekki starfi sínu 
vaxinn, þá leiir af því, að húsbóndinn 
sjálfur, eða má ske besti verkmaðurinn, 
verður að fara af stað að leita að f je því, 
er smalinn hefir týnt.

Kvenfólkið tefst mjög mikið. En það 
er ókostur, sem vegur mikið á móti 
gagninu, sem af fráfærunum kynni að 
leiða. í sambandi við þetta er það rjett 
hjá nefndinni, að þetta dragi úr fóður- 
framleiðslunni, en afleiðingin af því er 
annaðhvort enn verri hjásetning, eða að 
fjenu verður að fækka. Og þar við bæt- 
ist svo það, að um leið og fóðurfram- 
leiðsla er minni, ef fært er frá, þá er 
fjeð líka fóðurfrekara. par hefi jeg og 
fleiri, sem verið hafa í bændastjett, 
mjög mikla reynslu. (Atvinnumálaráð- 
herra: Eru hagalömb yfirleitt fóður- 
frekari en dilkar?) pað þarf yfirleitt að
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fóðra hagalömb betur Ær, sem altaf 
eru höfuðsetnar, þurfa ólíkt meira fóð- 
ur að vetrinum en dilkærnar, sem fá 
að ganga í frjálsræði hvar sem þeim 
sýnist og leita sjer hins besta fóðurs 
upp til fjalla.

Enn fremur er það rjett hjá nefnd- 
inni, að framleiðsla á kjöti hlýtur að 
minka; það er bæði minna og lakara 
kjöt af fráfærnalömbum en dilkum og 
af horuðum kvíaám heldur en fjall- 
gengnum dilkám. Og þar kemur því 
undir eins frádráttur á hagnaði þeim, er 
leiðir af fráfærunum, þar sem kjötið 
minkar og versnar. í sambandi við 
skortinn á feitmeti innanlands vil 
jeg geta þess, að það er ekki sjálfsögð 
skylda að flytja kjötið út úr landinu, 
ef ekki er von um gott verð fyrir það. 
En nú er það öllum vitanlegt, að kjöt 
gefur ekki einungis af sjer ágætt feit- 
meti, heldur og sparar annað feitmeti, 
því það mun ekki siður á landi hjer 
að eta smjör við kjöti. Gagnvart smjör- 
framleiðslunni kemur fram stór ókost- 
ur um framleiðslu á kjöti.

Hæstv. atvinnumálaráðh. gat þess, að 
líkur væru til, að kjöt yrði í lágu verði, 
og að litlar likur væru til þess, að hægt 
yrði að flytja það út, en ef svo er, þá 
sýnist mjer vafasamt, hvort nokkurrar 
aukinnar smjörframleiðslu þurfi við, 
því að eins og jeg tók fram, kemur þá 
kjötið í staðinn fyrir smjör. Jeg held 
nú líka, að kjötið sje ódýrasta fæðan í 
landinu, jafnvel með því verði, sem á 
þvi var í haust.

Enn fremur má geta þess, að um leið 
og fráfærurnar draga úr kjötframleiðsl- 
unni, þá spilla þær gæðum þeirrar vöru- 
tegundar, sem undanfarið hefir verið 
talin besta tegund sauðakjöts, sem er 
dilkakjötið.

pá er enn beint tap, sem verður að

draga frá gróðanum af aukinni smjör- 
framleiðslu, og það er, að mörinn mink- 
ar og tólgin þar af leiðandi. pótt dæmi 
sjeu til þess, að fráfæmalömb skari hátt 
upp í dilka að þyngd, þá hefi jeg reynslu 
fyrir því, að fráfærnalömb eru miklu 
mörminni. Hjer kemur þá líka nokkuð 
til frádráttar frá aukinni smjörfram- 
leiðslu.

Framleiðsla á skyri, sýru og ostum er 
fult svo þýðingarmikil eins og fram- 
leiðsla á smjöri. (Atvinnumálaráðh.: 
Alveg rjett!). pað alt verður auðvitað 
fyrir sama frádrætti og smjörið.

Svo er ýmislegt fleira, sem mætti 
minna á, þótt það sje ekki mikilsvert, 
en það er annar kostnaður fyrir utan 
vinnukostnað. Vegna flutningateppunn- 
ar, sem á sjer stað, þá hafa skilvindum- 
ar, seih hljóta nú orðið að vera skilyrði 
fyrir því, að fráfærur þrifist, gengið 
úr sjer. Menn hafa nú upp á síðkastið 
orðið að notast við gamla garma. Ef 
nú á í einu flughasti að skipa fyrir frá- 
færur og bjóða þeim mönnum að færa 
frá, sem ekki hafa ætlað að gera það, og 
annaðhvort eiga enga skilvindu eða ein- 
hverja ómynd, þá getur það orðið dýr 
útgjaldaliður, enda hugsa jeg lika, að 
landstjórnin hafi ekki hugsað fyrir þvi 
að hafa nógar skilvindur á boðstólum. 
pað er að vísu gert ráð fyrir í frv., að 
verja megi fje til fráfæma úr lands- 
sjóði, en það er svo óljóst orðað, að 
jeg veit ekki hvað átt er við með því. 
Fjeð verður þá að vera til þess að 
auka vinnukraftinn og líka til þess, að 
hægt sje að ná i þau áhöld, sem til frá- 
færna þarf.

Svo er enn einn ókostur við fráfærur, 
sem margir hafa rekið sig á,og hann er 
sá, að miklu lakari heimtur eru á frá- 
færnalömbum en dilkum. Dilkæmar 
skila sjálfar dilkunum heim á haustin,
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en það er oft, að fráfærnalömb koma 
aldrei fram, eða þau eru seld í öðrum 
hjeruðum fyrir lítið verð, sem óskilafje.

Eitt aðalatriðið í þessu máli er enn 
fremur, að ekki er hægt að búast við 
neinum árangri af fráfærum sem þving- 
unarráðstöfun. Menn eiga að vera svo 
heilskygnir, að sjá hvar fráfærur borga 
sig og hvar ekki, og það eru menn líka 
oftast. Ólafsdalur er t. d. sjálfsögð frá- 
fæmasveit; þar er land alt undan túni 
og smalamenska hæg. pað blindaði 
Torfa heitinn í Ólafsdal — jeg segi hon- 
um það alls ekki til lasts, — en það 
hagaði alt öðruvísi til hjá honum en 
viða annarsstaðar.

pað er áreiðanlegt, að ef koma á á al- 
mennum fráfærum með þvingunarlög- 
um, þá verður jafnframt að rjetta fram 
einhverja sterka og örugga hjálparhönd, 
bæði með vinnukraft og annað.

Jeg get því ekki ásakað mig, þótt jeg 
greiði atkvæði með þessari rökstuddu 
dagskrá, en móti frv., þegar litið er á 
alt, sem mælir á móti því. petta eru 
þvingunarlög, sem annaðhvort verður 
ekki hlýtt eða þá af nauðung. pau hafa 
að minsta kosti sjö annmarka í för með 
sjer:

1) þau útheimta aukinn vinnukraft,
2) draga úr fóðurframleiðslu, en 

auka fóðurþörf.
3) mirika framleiðslu kjöts, bæði til 

fæðis í landinu og til útflutnings,
4) spilla gæðum þess,
5) draga stórlega úr framleiðslu 

tólgar,
6) auka annan kostnað og krefjast 

áhalda, sem vafasamt er að verði útveg- 
uð í tíma,

7) valda verri heimtum og jafnvel 
reglulegum fjársköðum.

Alt þetta finst mjer góðar og gildar 
ástæður til þess að vera á móti frv.,

þótt jeg hins vegar játi, að fráfærur 
geti verið mikið góðár þar, sem þær eiga 
við, og þar, sem menn geta á viðunan- 
legan hátt veitt sjer nægan vinnukraft 
og önnur nauðsynleg skilyrði.

Guðmundur ólafsson: Hv. síðasti 
ræðumaður (G. G.) er nú búinn að losa 
mig við margt af þvi, sem jeg ætlaði að 
segja. En þó vildi jeg reyna að bera hönd 
fyrir höfuð nefndarinnar, því mjer 
fanst hæstv. atvinnumálaráðh. gera 
henni getsakir.

Hann sagði í byrjun ræðu sinnar, að 
honum hafði sagt þungt hugur um af- 
drif frv., er það lenti á þessum stað, — 
í landbúnaðamefndinni, en ekki í bjarg- 
ráðanefnd. En nú má geta þess, að menn 
úr landbúnaðarnefnd eru í meiri hluta 
í bjargráðanefnd. Enn fremur sjáum 
vjer nú, að hv. 4. landsk. (G. G.) er á 
sömu skoðun, en hann er og í bjargráða- 
nefnd. Reyndar heyrði jeg ekki glögt 
ræðu hans, því að jeg var orðinn syfj- 
aður, með því að mjer leiðast langar 
ræður, en jeg heyrði, að hann taldi mót- 
bárurnar upp í sjö liðum, og er jeg á 
sama máli um öll þau atriði. Hæstv. at- 
vinnumálaráðh. fór nokkuð ítarlega í 
gegnum nál. og komst að þeirri niður- 
stöðu, að þar væri alstaðar litið á málið 
frá annari hliðinni. En þetta má miklu 
fremur segja um ræðu hans og frv. pað 
er ekki nema ein grein, sem er heimild 
fyrir stjómina til að fyrirskipa frá- 
færur.

I greinargerð frv. er sagt meðal ann- 
ars, að 2^ kg. af smjöri fáist úr sumar- 
nyt hverrar rollu. Jeg hefi nú sjálfur 
fært frá, fyrjr nokkrum árum síðan, og 
hefi reynslu fyrir, að það er mikils til 
of hátt áætlað. (Atvinnumálaráðh.: pað 
er of lítið áætlað). Nei, langt of mikið.

Hv. 4. landsk. (G. G.) hefir tekið fram
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það, sem jeg vildi sagt hafa viðvíkjandi 
kostnaðinum við að fá þetta aukna feit- 
meti. Og það vegur og mest hjá mjer, 
að jeg er sannfærður um, að þetta svari 
ekki kostnaði fyrir bændur yfirleitt. En 
hefði maður getað sjeð það í frv., sem 
hæstv. atvinnumálaráðh. tók fram, að 
einn maður ætti að vera í hverju sýslu- 
fjelagi, sem veitti undanþágur frá lög- 
unum, eftir tillögum sveitarstjórna, þá 
liti frv. alt öðruvísi út. En líklega yrði 
þá árangur þessara heimildarlaga frem- 
ur lítill.

En svo jeg víki aftur að kjötinu, þá 
get jeg ekki gert litið úr muninum á 
dilkakjöti og kjöti hagalamba. Ef við 
komum nokkru kjöti út, þá hlýtur frv. 
þetta að skaða kjötmarkaðinn stórlega, 
og ef við getum engu kjöti komið út, 
þá er betra að eta feitt kjöt en smjör 
með mögru kjöti. pað er þegar búið að 
taka það fram, að það, sem vinst með 
aukinni smjörframleiðslu, tapast á tólg- 
inni og kjötinu. Fráfærur eru mörgum 
með öllu ókleifar, vegna verkafólks- 
leysis.

pað má segja, að ef aðflutningar tepp- 
ast, geti komið sultur og hungurdauði, 
eins og hæstv. atvinnumálaráðh. tók 
fram, en hvernig fer þegar bændur hafa 
sett hálfu djarfara á, vegna lögskipaðra 
fráfærna, en áður?

Frsm. (SigurjónFriðjónsson): Jegbýst 
ekki við, að nefndin geti orðið við þeim 
tilmælum hæstv. atvinnumálaráðh., að 
taka till. sína aftur, því jeg held, að hann 
hafi ekkert um málið sagt, sem nefndin 
var ekki búin að hugsa um. (Atvinnu- 
málaráðh.: pað hefir ekki komið fram 
í nál. eða ræðu frsm.). pað er eðlilegt, 
að málið horfi nokkuð sjerstaklega við 
hæstv. atvinnumálaráðh., því að hann 
er úr þannig sveit — Köldukinn — að

þar verður lítill munur á dilkum og 
graslömbum, því þar er bæði gott land 
og nóg vatn. En þetta kemur öðruvisi 
út t. d. á Reykjaheiði, sem er stærri af- 
rjettur, hrjóstrugt land og þurt. Annars 
er þetta mál gamalt spursniál, sem við 
atvinnumálaráðh. höfum lengi verið 
sinn á hvorri skoðun rnn.

Viðvikjandi aukningu þeirri á matar- 
framleiðslu, sem haldið er fram að fylgi 
fráfærunum, þá tel jeg víst, að stj.frv. 
geri ráð fyrir of miklu, þar sem það 
áætlar 2% kg. af smjöri eftir ána, yfir 
sumarið. pað mundi samsvara 40 litrum 
af mjólk, en eftir því, sem jeg þekki til, 
mun fullnóg að gera ráð fyrir 30 1. eftir 
ána, og er þá ekki hægt að áætla meira 
en 1% kg. af smjöri.

Við meðferð undanrennu mjólkur- 
innar eru naumast nema tvær leiðir til; 
önnur sú, að breyta henni í ost, hin sú, 
að breyta henni í skyr.

Ostagerð er hjer, enn þá sem komið 
er, á lágu stigi, en sje mjólkinni breytt 
í skyr, vantar ílátin til að láta það í og 
flytja um landið. Og þótt næg ilát fengj- 
ust, mundu þau verða dýr, engu síður 
en kjötílátin.

pví hefir verið haldið fram, að 
ábyrgðarhluti sje að vera á móti frv. 
þessu, en jeg tel það ekki síður ábyrgð- 
arhluta að stofna framleiðslu heyjanna 
og kjötmarkaðinum í hættu. ’

Hæstv. atvinnumálaráðh. hjelt því 
fram, að kjötmarkaður vor mundi 
bundinn við England. En mjer þykir 
hitt þó eins líklegt, að markaður náist 
á Norðurlöndum, ef útflutningsleyfi 
fæst á annað borð.

pað sem hann tók fram um óvin- 
sældir málsins hefir nokkuð til síns 
máls. pví það er satt, að slíkt má ekki 
hræða frá riauðsynlegum ráðstöfunum. 
En óvinsældirnar geta þó verið of mikl-
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ar, og mjer er kunnugt um það, að fjöldi 
bænda er þessari ráðstöfun mótfallinn. 
Jeg veit ekki betur en að sýslunefnd 
S.-J?ing., sem mál þetta var borið undir, 
teldi hana óráðlega, og mjer er kunnugt 
um, að fjöldi bænda, víðs vegar um 
land, litur þeim augum á málið.

pað hefir verið bent á, að fráfærur 
hafi borgað sig vel, þar sem þær hafa 
tíðkast, hingað til, en það er mjög skilj- 
anlegt, því að auðvitað hafa þær haldist 
við á þeim stöðum, sem þær borguðu 
sig best.

Viðvíkjandi mismuni á dilkum og 
hagalömbum, þá hygg jeg að láti nærri, 
að hagalamb, sem vegur 60 pd., sje sem 
dilkur um 80 pund, og verður kjöt- 
mismunurinn þá nálægt 7 pd., en mun- 
ur á mör um 2 pd.

Munurinn á kjöti ánna hygg jeg að 
verði líkur. Jeg þykist eins viss um, að 
40 pd. falli af dilkánni,'eins og 32—33 
pd. falli af kvíaánni, og munurinn á 
mörnum verður meiri en á lömbunum.

pað var svo ekki fleira, sem jeg vildi 
segja að þessu sinni, enda hefir verið
svarað rækilega frá öðrum hliðum.

Magnús Torfason: Jeg ætla mjer ekki 
að taka þátt í þvi að meta, hve mikið 
frv. þetta mundi auka feitmeti í landinu, 
en þó er jeg ekki í neinum vafa um, að 
það mundi gera það að talsverðum mun, 
og ekki að eins feitmeti, heldur einnig 
önnur efni, sem við þörfnumst mest, 
ostefni og skyr.

Jeg hefi haft næg tækifæri til að sjá, 
hver kostur manna hefir verið í vetur 
í sjávarþorpum, og veit, að margur 
hefir beðið heilsu- og jafnvel líftjón af 
slæmri og óheppilegri fæðu. Er því full 
ástæða nú til að gera alt til þess, að 
þeir, sem við verstan kost eiga að búa,

geti veitt sjer betri fæðu en siðasta 
vetur.

Jeg hefi litið svo á, að frv. þetta væri 
að eins heimildarlög fyrir stjómina, til 
þess að gera alt, sem hún telur fært, til 
þess að auka fráfærur ásauðar, en að 
það beri ekki að skoða sem almenn 
þvingunarlög.

þess er líka getið í ástæðum frv., að 
þótt ekki yrði nema tiltölulega lítill hluti 
fram yfir það sem verið hefir, sem fært 
yrði frá af ám, þá mundi það geta 
komið að góðu haldi.

Framkvæmdir málsins eru í hönd- 
um landsstjórnarinnar, og get jeg ekki 
hugsað mjer, að reglugerð sú, sem gerð 
yrði kæmi út í lífið án þess að vera 
áður borin undir búmenn og fulltrúa 
þeirra, Búnaðarfjelag íslands.

Jeg skal svo ekki fara frekar út í 
þessa hlið málsins, meðan engar bend- 
ingar koma frá hæstv. stjórn um það, 
hvernig hún hafi hugsað sjer aðaldrætt- 
ina í till. sínum.

Jeg verð að segja það, að mjer finst 
háttv. landbúnaðrn. hafa tekið kulda- 
lega í þessar bjargráðatillögur hæstv. 
stjórnar, sjerstaklega þegar þess er gætt, 
að hjer er annað frv. á ferðinni, frá 
hv. frsm. landbúnaðarn. (S. F.), sem 
hlýtur að draga úr feitmetisöflun í land- 
inu.

En það sem sjerstaklega var ástæðan 
til þess, að jeg tók til máls, var það, 
að mjer skilst nál. vera mjög einhliða 
og sjálf rökstudda dagskráin órökstudd.

Nál. miðar alt að því, að níða alt vit 
úr frv. stjórnarinnar, en ekki er ein 
einasta setning til að rökstyðja dag- 
skrána. J?ar segir svo, að stjórnin eigi 
að stuðla að því eftir föngum, að bænd- 
ur geti aukið vinnukraftinn, en engin
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bending er gefin um, hvernig það megi 
verða.

Enn fremur á stjórnin að gefa bænd- 
um upphvatningu til fráfærna á „til- 
tækilegan hátt“, en engu orði er vikið 
að því, hvernig hann er, sá háttv. til- 
tækilegi háttur.

Af öllu þessu virðist mjer það ljóst, 
að fylsta þörf sje á að fresta þessari 
umr„ og þykist jeg vita, að háttv. nefnd 
verði fús til að hugsa málið betur og 
koma fram með ástæður fyrir hinni 
rökstuddu dagskrá.

Jeg lit því svo á, að það sje í þágu 
háttv. nefndar, ef málinu yrði frestað.

Mjer finst líka full ástæða til að láta 
bíða með að stytta máli þessu aldur, 
þangað til háttv. bjargráðanefnd hefir 
komið fram með eitthvað, til að bæta 
úr skorti þeim, sem þetta frv. átti að 
bæta úr.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Hv. 
þm. ísaf. (M. T.) þótti bresta á rök- 
semdir fyrir dagskrá þeirri, er land- 
búnaðarnefndin ber fram og ætlast til 
að frv. sje afgreitt með. pað er rjett, að 
rökfærslan er ekki ítarleg að því leyti; 
en þó er í niðurlagi nefndarálitsins 
nokkur rökstuðning fyrir dagskránni.

pá fann hann það og nefndinni til for- 
áttu, að hún gerði ekki grein fyrir þvi, 
á hvern hátt stjórnin mætti best auka 
vinnukraft bænda. Satt er það, að nefnd- 
in hefir eigi borið neitt fram um það, 
á hvern hátt það eigi að framkvæmast, 
en nefndin varð að líta svo á, sem það 
væri, í þessu sambandi, fremur skylda 
stjómarinnar. Frv. það, er hjer liggur 
fyrh og stjórnin ber fram, krefst mikils 
aukins vinnukrafts, og ætti stjómin að 
hafa hugsað sjer leiðir til að bæta úr 
því. Jeg vil því vísa hv. þm. ísaf. (M. T.) 
til stjómarinnar um þetta atriði. Ef ætti

að bæta úr þessu til fulls, mundi þurfa 
önnur þvingunarlög, er ræku fólk með 
valdi úr sjávarþorpunum upp í sveitir 
landsins, til að stunda þar vinnu. (At- 
vinnumálaráðh.: Mætti veita ívilnun á 
ferðakostnaði).

Besta ráðið til þess að hvetja bændur 
til þess að færa frá er eflaust það, ef 
landsstjórnin gæti trygt mönnum gott 
smjörverð, svo bændur sæju, að fráfær- 
ur borguðu sig.

Sami hv. þm. (M. T.) gat um það, 
að frv. það, er jeg hefi flutt, mundi 
draga úr smjörframleiðslunni. (M. T.: 
Mjer gefst tækifæri til að kreista svamp- 
inn síðar). En þar sem það liggur ekki 
hjer fyrir, en jeg býst hins vegar við, að 
síðar verði tækifæri til þess að ræða 
þetta mál, þá læt jeg það bíða að sinni.

Samkvæmt ósk þm. ísaf. (M. T.) bar 
forseti upp, hvort fresta skyldi umræð- 
unni.

pað var felt með 8 :5 atkv.

Forseti: pá er umræðunni lokið, með 
því að ekki hafa fleiri kvatt sjer hljóðs.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá landbúnað- 

arnefnd, á þgskj. 38, feld með 7 : 7 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. D„ S. F„ E. P„ G. G„ G. Ó„ 
H. St„ H. Sn.

nei: M. K„ M. T„ S. E„ S. J„ Jóh. Jóh„ 
K. E„ G. B.

pegar hjer var komið atkvæðagreiðsl- 
unni, mælti

Magnús Torfason: Má jeg óska þess, 
að hæstv. forseti taki málið út af dag- 
skrá.
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Forseti: Jeg álít, að þar sem skoðanir 
hv. þm. eru eins skiftar og komið hefir 
fram við atkvæðagreiðsluna, og máhð 
hins vegar mjög mikils vert fyrir þjóð- 
ina, þá sje rjett að jeg taki málið út af 
dagskrá, svo hv. deildarmönnum gefist 
tækifæri til að athuga máhð sem allra 
best.

Málið tekið af dagskrá.

Á 14. fundi í Ed., mánudaginn 6. maí, 
var frv. aftur tekið til 2. um r. (A. 3).

Guðmundur ólafsson: Af sjerstökum 
ástæðúm vil jeg biðja hæstv. forseta 
um að taka máhð út af dagskrá.

Forseti: Jeg tók það fram um daginn, 
að jeg tæki mál þetta á dagskrá strax 
og nefndin óskaði þess, og það hefi jeg

gert. Úr því nefndin óskar nú, að málið 
sje tekið út af dagskrá, þá finst mjer 
jafn-sjálfsagt að verða við tilmælum 
hennar, og tek því málið út af dagskrá.

Á 17. fundi i Ed., mánudaginn 13. 
mai, var frv. enn tekið til 2: u m r.

FRAMHALD ATKVGR.
1. gr. feld með 8 : 6 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu

já: Jóh. Jóh., M. K., M. T., S. E., S. J., 
G. B.

nei: S. F„ E. P., G. G„ G. Ó„ H. St., H. 
Sn„ K. E„ K. D.

Frv. því

f a 11 i ð.

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing). 3



B. Þingmannafruravorp

2 Veðurathuganastöð i Reykjavík.

Á 15. fundi í Nd., föstudaginn 3. maí, 
var útbýtt

Frumvarpi til Iaga um veðurathug- 
anastöð í Reykjavík (A. 47).

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. maí, 
var frv. tekið til 1. umr.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg parf 
ekki að fjölyrða um þetta mál frekar 
en skýrt er frá í greinargerðinni, enda 
er auk þess öllum þm. frv. kunnugt frá 
síðasta sumri, er það var afgreitt frá 
deildinni með samhljóða atkvæðum. Og 
þar sem það eitt varð banamein frv., að 
það dagaði uppi í efri deld, þá fanst 
nefndinni sjálfsagt að hreyfa þessu 
máli að nýju.

Auk þess hefir nýtt atriði komið fram 
í þessu máli, og það er það, að likur eru 
til, að ungur og efnilegur námsmaður 
leggi fyrir sig þessa fræðigrein, ef von 
væri atvinnu síðar.

pað er ekki þann veg að skilja, að 
nefndinni sje ekki ljóst, að hjer á landi 
væru ýmsir menn þeim starfa vaxnir 
og vel hæfir til að standa fyrir slíkri 
stöð, en yfirleitt eru þeir menn hjer svo 
störfum hlaðnir, að þeir gætu varla lagt 
þetta á sig í viðbót. Auk þess væri það 
mikill styrkur fyrir málið, að hægt væri

að byrja með ungan mann, sem lagt 
hefði þessa fræðigrein fyrir sig frá byrj- 
un, og hefði því þekkingu til að stjórna 
slíkri stöð, sem hjer um ræðir, svo að 
sómi væri að.

Annars ætlast enginn til, að stöðin 
verði sett upp nú þegar, en það er ekki 
nema gott, að lögin sjeu til, sem bend- 
ing um það, að þetta muni þó verða 
gert, og gæti það orðið manni þessum 
næg hvöt til að leggja stund á þessa 
fræðigrein.

Að þessu sögðu skal jeg ekki eyða 
fleiri orðum um frv. að þessu sinni, en 
jeg vona, að hv. deild taki því eins Ijúf- 
lega í fyrra og leyfi því að ganga til
2. umr.

Forseti: Jeg leyfi mjer að benda á, 
að þó að málið komi frá nefnd, þá er 
rjett, að það sje einnig athugað af fjár- 
veitinganefnd, með því að hjer er mn 
útgjöld úr landssjóði að ræða, og vil 
jeg því gera það að tillögu minni, að 
fjárveitinganefnd verði falið að taka 
það til nánari athugunar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
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Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 47, 
76).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 :2 atkv.

2.-7. gr. — _ 13 :1 —
Fyrirsögn — án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum gr. 

atkv.

Á 21. fundi i Nd., mánudaginn 13. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 47).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 :5 atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 18. fundi í Ed., þriðjudaginn 14. 
mai, var útbýtt

Frumvarpi til laga um veðurathug- 
anastöð í Reykjavík, 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Nd. 
(A. 120).

Á 20. fundi í Ed., fimtudaginn 16. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
leyfi mjer að leggja til, að málinu verði 
visað til mentamálanefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til mentamálanefndar (sjá A. 
bls. 536) með 10 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 1. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 120, 
n. 248).

Frsm. (Kristinn Daníelsson): þótt 
nál. sje stutt, hefi jeg litlu við það að 
bæta. Jeg get ekki fyrir nefndarinnar 
hönd gefið neinar ítarlegar skýrslur um 
einstök atriði málsins, því að hún hefir 
ekki getað aflað sjer þeirra svo, sem 
henni þótti þurfa, og af þeim sömu 
ástæðum hefir nefndin komist að þess- 
ari niðurstöðu, sem nál. ber með sjer.

Mjer ,fyrir mitt leyti, þótti það leitt 
að verða að komast að þessari niður- 
stöðu, þar sem jeg lít svo á, að málið 
sje alls eigi þýðingarlítið, en mundi geta 
haft bæði vísindalega og raunverulega 
þýðingu fyrir lífið.

En nefndarmenn urðu sammála um 
það, að þeir hefðu ýms atriði málsins 
of lítið á valdi sínu, til þess, að þeir gætu 
ráðið til þess að leggja út i fyrirtæki 
þetta.

Eins og kunnugt er, þá er fjárhagur 
landsins erfiður og mun verða það á 
næstu árum, og gæti svo farið, að 
þrengst yrði í búi einmitt þegar byrja 
ætti á verki þessu. En til þess að það 
fullnægi þeim kröfum, að hafa bæði 
vísindalega og raunverulega þýðingu, þá 
er það gefinn hlutur, að alt yrði að vera 
í fullu lagi.

Mjer er það að vísu ekki fullljóst, hve 
mikið þarf til þess, en jeg tel þó víst, að 
til þess þurfi mikið fje.

Og oft hefir svo farið, að menn hafa 
ekki í upphafi gert sjer fulla grein 
fyrir því, hvað til þurfi, þegar ráðist 
hefir verið í ýms fyrirtæki, og oft hafa 
þá vakist upp fleiri erfiðleikar og meiri 
kostnaður en gert var ráð fyrir í upp- 
hafi. Má t. d. benda á, að kjör starfs- 
manna hafa í fyrstu verið miðuð við
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sultarlaun, og hefir því orðið að hækka 
þau bráðlega, og hefir það aukið áætl- 
unarkostnað.

En til þess að fyrirtæki þetta kæmi að 
fullum notum, yrðum við að hafa bein 
skeytasambönd við Vesturheim, og enn 
fremur vantar til þess símstöð á Græn- 
landi.

Auk þess yrði að setja hjer á stofn 
athugana- og merkjastöðvar.

En alt þetta hlyti að hafa í för með 
sjer svo mikinn kostnað og erfiðleika, 
að ekki getur tahst gerlegt að ráðast 
i það að svo stöddu.

Alt þetta þarf líka miklu betri og 
rækilegri undirbúning, og kom nefnd- 
inni því saman um að fela stjórninni að 
undirbúa málið á sínum tíma.

Jeg vil því, fyrir nefndarinnar hönd, 
leggja það til að rökstudd dagskrá á 
þgskj. 248 verði samþykt.

ATKVGR.

Rökstudda dagskráin frá mentamála- 
nefnd, á þgskj. 248 (sbr. A. 296), samþ. 
með 7 shlj. atkv.

Frv. því talið
f a 11 i ð.

3. Sklpnn Iæknishjeraða
[100 9/o hækknn læknataxta].

Á 19. fundi i Nd., föstudaginn 10. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á 
lögum nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða o. fl. (A. 79).

Á 21. fundi í Nd., imánudaginn 13. 
maí, var frv, tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
maí, var frv. aftur tekið . til 1. u m r. 
(A. 79, 114).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Af því 
svo áliðið er dags skal jeg láta mjer 
nægja að vísa til greinargerðar við frv., 
og vona jeg, að ef menn hafa eitthvað 
vð frv. að athuga, þá geymi þeir það til 
2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 : 4 atkv.

Á 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 79, 
114).

Frsm. (Magnús Pjetursson): pegar 
þetta frv. var hjer til 1. umr., hafði jeg 
ekki ástæðu til að tala um frv. fram 
yfir það, sem greinargerðin ber með 
sjer. Nú langar mig því til að fara 
nokkrum orðum um máhð alment. pað 
kann nú að vísu svo að virðast, að málið 
snerti mína eigin hagsmuni nokkuð ná- 
ið. En jeg ætla samt að reyna að tala 
um það frá almennu sjónarmiði, fyrst 
jeg valdist til að hafa framsögu um 
frv. hjer í deildinni, sem telja má frem- 
ur óheppilegt.

petta frv. er þannig fram komið, að 
meiri hluti fjárveitinganefndar flytur 
það að tilhlutun landsstjórnarinnar, en 
hún hafði fengið áskorunarskjal frá 
Læknafjelagi Islands um það að flytja 
frv. í þessa átt.
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Eins og háttv. þingdm. er kunnugt, 
var á aukaþinginu 1916—17 samþykt 
dýrtíðaruppbót til stárfsmanna lands- 
sjóðs og þannig ákveðið, að upp- 
bótina skyldi greiða bæði af föstum 
launum og aukatekjum starfsmanna. 
pingið 1917 bréytti þessum lögum 
þannig, að dýrtíðaruppbót er nú að eins 
greidd af föstum launum. pessi breyt- 
ing kemur harðast niður á læknuntim. 
f’eirra föstu Iaun eru svo Iág, að þeim 
er ætlað að taka hlutfallslega mikinn 
hluta af launum sínum í aukatekjum. 
Sumir embættismenn taka líka auka- 
tekjur sínar eftir verðlagsskrá, t. d. 
prestarnir. Fá þeir þá dýrtíðaruppbót 
á aukatekjum sínum í hækkuðu Verð- 
lagsskrárverði. petta kemur því harð- 
ast niður á læknum.

Jeg skal ekki fára mikið út í einstakar 
greinar frv., heldur hafa framsöguiia 
sem mest almenns efnis. Enda er lítið 
um 1. gr. að segja. Hún er bygð svona 
nokkum veginn á því verðfalli pening- 
anna, sem orðið hefir síðan stríðið hófst. 
En annars er óhætt að segja það um þá 
verðskrá, sem aukatekjur læknanna eru 
reiknað eftir, að hún er mjög gömul 
og því mjög lág. þó lögin sjeu ekki eldri 
en frá 1917, þá er gjaidið miðað við 
eldgömul lög, enda tekið fram, að svo 
skuli vera, að gjaldskráin verði ekki 
yfirleitt hærri en áður hafði verið. J?að 
er því mjög gamall grundvöllur, sem 
hún byggist á.

2. gr. er um borgun fyrir ferðir lækna. 
Jeg geng út frá því, þó að jeg viti það 
ekki með vissu, að þegar það var sett 
í lögin 1907, að læknar skyldu fá 30 
aura fyrir hverja klukkustund, sem þeir 
eru frá heimili sínu, þá hafi verið miðað 
við það kaup, sem venjulegt var að 
borga verkamönnum þá. J>eim hefir víst |i 
ekki verið borgað meira þá, og yfirleitt

líklega ekki meira en 25 aurar á klukku- 
stund.. Ef það er rjett athugað, að kaup 
verkamanna hafi verið lagt til grund- 
vallar, þegar ferðakaup læknanna var 
ákveðið, þá er fult samræmi í því að 
hækka það nú, og ætti reyndar að hækk- 
ast miklu meira, ef fult samræmi ætti 
að haldast.

Jeg geri ráð fyrir því, þó að ólíklegt 
kunni að virðast, að einhver verði til að 
hreyfa mótmælum. Jeg ætla því ekki að 
tala langt mál nú, en geri ráð fyrir að 
þurfa að svara einhverju seinna. Að eins 
eitt atriði get jeg tekið fram strax. Jeg 
get búist við, að á það verði bent, að ó- 
viðfeldið sje að hreifa við þessu á þessu 
þingi, þar sem það standi í sambandi 
við launalögin • og verði tekið til yfir- 
vegunar með þeim. En þar til er því að 
svara, að hjer er líkt ástatt og með 
launauppbót kennara, sem var hjer,, á 
ferðinni um daginn. pessi uppbót á að 
eins að vera til bráðabirgða, eins og 
hin. það er tekið fram í 3. gr. frv., að 
þetta skuli ekki gilda nema meðan 
landssjóður veitir starfsmönnum sínum 
dýrtíðaruppbót.

Brtt. hefir komið fram við frv., en 
jeg ætla ekki að fara neinum orðum um 
hana, því jeg hefi ástæðu til að ætla, að 
hún komi ekki til atkvgr.

Jörundur Brynjólfsson: pví neitar 
enginn, að læknar hafa lág laun, borið 
saman við ýmsa aðra starfsmenn, og 
ekki síður ef miðað er við þann tilkostn- 
að, sem undirbúningur þeirra undir 
starf sitt hefir í för með sjer. En þó föst 
laun þeirra sjeu lág, þá álít jeg, að þessi 
leið, sem valin er í frv. til að bæta kjör 
þeirra, sje afar-óhentug. Ekki af því, að 
ekki sje ástæða til að hækka launr lækn- 
anna, svo þeir geti lifað betra lífi og
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átt hægara með afkomu alla, heldur 
vegna þeirra afleiðinga, sem það gæti 
haft fyrir heilbrigði í landinu, ef þessi 
leið væri valin. Borgunin fyrir ferðir 
lækna er ekki há, frá þeirra sjónarmiði 
sjeð, en hún er samt nógu há fyrir þá, 
sem læknis þurfa að vitja um langan 
veg. Löng ferðalög eru dýr fyrir þá, 
sem þurfa að kaupa öll farartæki, og 
því tilfinnanlegt að bæta háu ferðakaupi 
læknis ofan á kostnaðinn við að flytja 
hann.

Jeg skil vel afstöðu læknanna, og jeg 
viti alls ekki þá, sem bera þessa launa- 
kröfu fram. Læknamir ættu það sann- 
arlega skihð, að kjör þeirra væm betri. 
peir leggja svo mikið i sölurnar. En leið- 
in, sem frv. þetta vih fara til að bæta 
kjör þeirra, er varhugaverð.

Háttv. þingdm. minnast þess ef til vill, 
að síðastliðinn vetur kom það til tals í 
Englandi að breyta launalöggjöf lækn- 
anna á þá leið, að þeim skyldi vera laun- 
að að öllu leyti af rikisins fje, en sjúk- 
lingar þyrftu ekkert að greiða fyrir 
læknishjálp sína. petta átti ekki að gera 
einungis vegna sjúklinganna sjálfra, 
heldur vegna heilbrigðisástandsins i 
landinu. pað þykir meiri trygging fyrir 
þvi, að læknis sje vitjað í tíma, ef sjúk- 
dóma ber að löndum, þegar mönnum 
gefst kostur á læknishjálpinni fyrir 
væga borgun. — pó við vildum nú ekki 
fara eins langt í þessu efni og komið 
hefir til orða að Bretar færu, þá er var- 
hugavert, ef við ætlum að fara að gera 
alla læknishjálp dýrari en hún hefir 
verið. Jeg er hræddur um, að það gæti 
orðið til þess, að menn vitjuðu ekki 
læknis nema í ítrustu nauðsyn, sjer- 
staklega þeir, sem minni ráð hafa á að 
borga. Menn mega ekki skilja orð mín 
svo, að jeg sje á móti því, að laun lækna 
sjeu hækkuð, heldur er jeg á móti þvi,

að farin sje þessi leið, sem frv. gerir 
ráð fyrir. Jeg get verið þvi fylgjandi 
og skal stuðla að því, að eitthvað verði 
gert til þess, þegar á þessu þingi, að 
bæta laun lækna, fastakaup þeirra eða 
á einhvem annan hátt, en að gjaldskráin 
og borgun fyrir ferðir sje látið halda 
sjer sem mest óbreytt.

pað hefir komið fram brtt., á þgskj. 
114, um að fella í burt 2. gr. frv., það 
er að segja, nema í burt hækkun á 
ferðakaupi lækna. petta mundi koma 
sjer einkar vel fyrir þá, sem læknis 
þurfa að vitja um langan veg. En þetta 
er samt sá liður, sem næst lægi að 
hækka, að undanteknu fastakaupinu. 
pó það kæmi hart niður á þeim, sem 
þurfa að sækja lækni langt, þá er þetta 
kaup undur lágt, eftir núgildandi gjald- 
skrá. En það hefir auðvitað vakað fyrir 
tillögumönnum, að það geti orðið tölu- 
verð fúlga fyrir þá, suma hverja, sem 
eiga að greiða hana, en það er þó rjett- 
látt.

Jeg held það hefði verið heppilegra, 
frá heilbrigðinnar sjónarmiði, að nefnd- 
in hefði borið fram frv. um að hækka 
föst laun læknanna, og jafnvel hækka 
þau mjög ríflega. Ef nefndin álítur ekki 
fært að fá því framgengt á þessu þingi, 
þá hygg jeg fyrir mitt leyti, að unt yrði 
þá á annan veg að bæta kjör læknanna. 
Með þessu móti, sem frv. fer fram á, 
kemur launabótin á þá, sem síst geta 
borið hana, sem sje sjúklingana. peir, 
sem heilsugóðir eru, eru ekki of góðir 
til að bera eitthvað af þeirra byrði. pað 
gæti farið svo, að eftir frv. yrði ómögu- 
legt, nema fyrir vel efnaða menn, að 
vitja læknis. Ef t. d. læknis er vitjað 
eftir 9 að kvöldi, til einhverra minni 
háttar læknisverka, t. d. skera í ígerð, þá 
getur það kostað 15—17 kr., þó læknir- 
inn þurfi ekki mjög langt að fara, t. d.
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3 tíma ferð fram og aftur. Menn sjá, að 
þessi kostnaður getur hæglega vaxið 
mörgum efnalitlum yfir höfuð.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg var 
ekki við, þegar þetta frv. var til 1. umr. 
Jeg hygg, að þá hafi orðið litlar um- 
ræður um málið. Mjer þykir skylt nú 
að staðfesta það, sem tekið var fram í 
framsögunni og skýrt er frá í greinar- 
gerð nefndarinnar, að nefndin flytur 
frv. fyrir tilhlutun stjómarinnar. 
Stjómin hafði fengið tilmæli um það 
frá Læknafjelagi Islands að leggja þetta 
mál fyrir þingið. petta er háttv. þingdm. 
kunnugt, ef þeir hafa lesið greinargerð 
nefndarinnar. En ráðuneytinu þótti 
beinast að koma málaleitunum Lækna- 
fjelagsins á framfæri á þennan veg.

pað er alveg rjett athugað hjá háttv. 
frsm. (M. P.), að ferðakaup læknanna er 
miðað við alment verkakaup þegar lögin 
vom samin. J?að er þvi ekki mikið, þó 
læknar fái nú helmingi hærra ferða- 
kaup. Verkamannakaup er nú orðið þre- 
falt við það, sem þá var.

Hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) var að tala 
um það, að rjett væri að hverfa frá því 
að láta sjúkhngana borga fyrir læknis- 
hjálpina, en að læknar ættu að fá öll 
sín laun af almannafje. petta er ekki 
nein ný hugmynd. pað hefir mikið verið 
um hana rætt í ýmsum löndum. T. d. 
var hún mjög ofarlega á dagskrá í Nor- 
egi fyrir nokknmi árum. Jeg segi ekki 
neitt um það, hve langt þetta mál hefir 
komist í Englandi í vetur, en víðast 
hvar, sem það hefir komið til umræðu, 
hefir það verið kveðið niður, og það 
þegar í stað. Menn óttast það, að lækn- 
ar muni ekki alment leggja sig eins 
mikið í framkróka með að hjálpa sjúk- 
ingum, ef þeir eigi að gera það sem em- 
bættismenn að eins, án þess að fá

nokkra þóknun fyrir læknisverkin sjer- 
staklega.

pað væri auðvitað ekki heldur tals- 
mál að breyta launakjörum lækna i 
þessa átt á þessu þingi. Til þess vantar 
málið undirúning. En frv., sem fyrir 
hggur, er að eins bráðabirgðaúrræði, 
sem ekki hefir nein áhrif á launamál 
læknanna í framtíðinni. Eins og kunn- 
ugt er, er nú orðið svo mikið af lækn- 
um, sem ekki eru embættislæknar. peir 
geta tekið fyrir læknisverk sin eins og 
þeim sýnist, og auðvitað hækkað lækna- 
gjöld sín i samræmi við dýrtíðina. pað 
er þvi ekki nema eðlilegt, að embættis- 
læknar þykist beittir ósanngimi, ef þeir 
fá ekki neina hækkun, sem sje i sam- 
ræmi við hækkunina á öllum sviðum, 
hvert sem htið er. Alstaðar hækka laun- 
in, og það er að sjálfsögðu krafa, sem 
læknamir eiga, eins og aðrir menn, að 
þeirra tekjur sjeu hækkaðar. Eins og 
háttv. framsm. (M. P.) benti á, er 
læknaþóknunin ekki eingöngu föst laun. 
J?essar 1500 kr., sem læknirinn fær úr 
landssjóði, eru laun hans sem embæths- 
manns. J?að, sem hann fær þar fram 
yfir, er borgun fyrir verk, sem hann 
vinnur fyrir einstaka menn, og ætti þvi 
í raun og veru að ráða yfir, þó löggjaf- 
arvaldinu hafi þótt rjett að takmarka 
hve dýrt hann selur þessi verk, fyrst 
hann fær auk þess þóknun sem em- 
bættismaður. pað er því sanngjarnt, að 
læknar fái líka þau verk betur borguð 
í dýrtíðinni, sem þeir vinna fyrir ein- 
staka menn, því læknamir hafa lika 
önnur störf með höndum en að lækna 
sjúklinga, störf sem þeir eiga að leysa 
af hendi sjerstaklega sem embæths- 
læknar.

Björn R. Stefánsson: Til þess að spara 
umræður skal jeg taka það fram strax,
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að brtt. á þingskjali 114 verður tekin 
aftur. En fyrst jeg er staðinn upp, þá 
ætla jeg að tala dálítið um frv. sjálft. 
Jeg hefi frá upphafi haft ímugust á 
þessu frv. Ekki fyrir það, að jeg viður- 
kenni ekki, að krafan um hækkuð laun 
sje sanngjörn, frá læknanna sjónarmiði, 
þegar litið er til þeirrar verðhækkunar, 
sem orðin er á öllum lífsnauðsynjum. 
En sama er að segja um alla, sem goldið 
er í peningum. það er satt, að læknar 
fá enga dýrtíðaruppbót af aukatekjum 
sínum. það fá ekki heldur sýslumenn 
nje prestar. pað mundi því verða erfitt 
að neita kröfum þeirra, eftir að búið er 
að fullnægja læknunum, ef þeir gerðu 
tilkall til að fá dýrtíðaruppbót af auka- 
tekjum sínum. Jeg verð reyndar ekki 
var við, að neinn ætli að taka tillit til 
kröfu sjera Sveins Guðmundssonar í 
Árnesi, sem liggur frammi i lestrarsal 
þingsins. Verður þvi þó tæplega neitað, 
að þar sje um sanngirniskröfu að ræða, 
þar sem farið er fram á dýrtíðaruppbót 
á tekjum, sem eru niargfalt minna virði 
nú en fyrir striðið. Á jeg þar við dún- 
tekju. Dúnninn er nú í helmingi lægra 
verði en fyrir stríðið, og svo er hver 
króna meira en helmingi minna virði 
nú en þá var, og loks kostar hirðing 
dúnsins og hreinsun helmingi fleiri 
krónur nú en þá.

Ekki held jeg að þeirri ástæðu verði 
við komið, að.afkoma lækna sje neitt 
verri en presta og sýslumanna, enda 
held jeg ekki, að laun þeirra sjeu neitt 
lakari, ef alt er talið með, bæði föstu 
launin, borgun fyrir aukaverk og með- 
alasala. -— En málið hefir frá mínu 
sjónarmiði aðra alvarlegri hlið. Hjer 
er verið að taka frá þeim hluta þjóðar- 
innar, sem allra síst geta borgað, sem 
sje sjúklingunum. Flestir munu vera 
samdóma um það, að sjúkdómar sjeu

þeir þyngstu skattar, sem á menn geta 
lagst, og að leggja, núna í dýrtíðinni, 
ofan á aðra erfiðleika, þá kvöð á sjúk- 
lingana, að láta þá borga dýrtíðarupp- 
bót læknanna, tel jeg óverjandi. þá 
sjúklinga er veruleg ástæða til að 
styrkja, í stað þess að leggja á þá nýjar 
byrðar.

Ef ekki er hægt að komast hjá því 
að bæta laun læknanna nú þegar á þessu 
þingi, þá held jeg, að menn ættu að 
reyna að finna einhverja aðra leið til 
þess. Jeg fyrir mitt leyti vil fara alt aðra 
leið til að borga læknunum fyrir verk 
sín. Jeg vil, að gerð sje gangskör að 
því að stofna sjúkrasjóði í hverri sveit, 
og reynt sje að gera þá svo sterka, að 
þeir geti borgað alla læknishjálp.

Hæstv. forsætisráðh. fanst það var- 
hugavert að borga læknum algerlega 
úr landssjóði. Hann óttaðist, að þeir 
mundu þá verða skeytingarminni um 
sjúklingana. pað held jeg að sje ástæðu- 
laus ótti. Jeg hefi að minsta kosti svo 
gott álit á læknunum, að jeg held það 
sje miklu fremur skyldurækni þeirra 
og samviskusemi í embættisfærslu, sem 
knýr þá út i erfið ferðalög, en þessir 
30 aurar, sem þeir fá um klukkutímann.

Einnig benti hæstv. forsætisráðh. á 
það, að þessi taxti væri svo lágur, að það 
kæmi illa niður,þar sem „praktiserandi“ 
læknar hefðu óbundnar hendur til að 
taka svo mikið sem þeim sýndist fyrir 
sina læknisdóma. En þetta sýnist benda 
til þess, að ef lækning eí ódýrari hjá 
fastalæknum, þá ættu þeir að hafa 
því meiri aðsókn og þar af leiðandi 
meiri tekjur, það er að segja, ef þeir eru 
eins færir læknar eða betri.

Hjer í fylgiskjali við frv. er bent á 
taxta Norðmanna. En um hann segi jeg: 
Mig varðar ekkert um taxta Norð- 
manna. Jeg vil læra af útlendingum það,
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sem betur má fara og er við okkar 
hæfi, en það, sem ekki er við okkar 
hæfi varðar okkur ekkert um. Jeg kæri 
mig ekki um að elta alt uppi, þótt út- 
lent sje, ef það ræður enga bót á því, 
sem fyrir er hjá okkur, og því síður ef 
það gerir það gagnstæða.

Jeg er ekki með þessu að mæla þvi 
mót, að læknum sje betur goldið fyrir 
verk sín. En viðbót við laun þeirra vil 
jeg ekki láta sækja í vasa þeirra, er við 
erfiðust kjör eiga að búa og ekkert mega 
missa.

Bjarni Jónsson: Öllum mönnum er 
það kunnugt um lækna, að þeir eru 
manna skammlífastir, og leiðir það af 
því, hve starf þeirra er hættulegt og 
erfitt. peir verða að vera til taks hve- 
nær sem er, að degi og nóttu, þá er ein- 
hver kallar. Er því ekki að tala um að 
þeir geti lagt neitt annað fyrir sig. Hvað 
því viðvíkur, sem sumir nefna gróða- 
fyrirtæki lækna, og er meðalasalan, þá 
er það mjög tvíeggjað, því að fyrst er 
það, að meðalasalan er ekki gróðafyrir- 
tæki, heldur áhættu, og í annan stað 
veit jeg ekki betur en að margir læknar 
gefi eigi alllítið, og því verður ómót- 
mælt, að það eru fleiri læknar, sem hafa 
meiri skaða en ábata af meðalasölunni.

pá er það rjett, að þar sem þeir hafa 
1500 kr. árlega í föst laun sem em- 
hættismenn hins opinbera, þá fylgir 
því sú krafa, að sjá um heilsu manna 
og hefta sjúkdóma. En mjer er nú 
spum: Borgar það sig að taka þessi 
árslaun, ef sá böggull fylgir skamm- 
rifi, að þeir sem læknar hins opinbera 
■eru neyddir til að sætta sig við 30 
au. um kl.st. á ferðalögum. Setjum nú 
•svo, að læknir sje á ferð 100 daga á ári, 
<og 10 stundir hvern dag. Og tökum svo

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

til dæmis timakennara. Svo er nú guði 
fyrir þakkándi, að enginn tekur nú við 
minnu en 1 kr. fyrir kl.st.; en flestir 
2 kr. eða meira. í útlöndum fengu þeir 
ekki minna en 2 kr. fyrir 20 árum. Tel 
jeg ekki ýkjamikið í lagt, þótt læknum 
sje ætlað sama kaup og tímakennurum. 
Nú reikna jeg 100 daga, 10 kl.st. á dag 
og 2 kr. á tima. Sje nú þetta tveggja 
kr. tímakaup lagt til grundvallar, verð- 
ur skaði læknisins kr. 1,70 á kl.st., eða 
á ári kr. 1700,00.

þá er mjer spurn, hvort það sje rjett 
fyrir þessa stjett að vera í þjónustu hins 
opinbera og taka þar við slíkum hunds- 
bótum. En hitt er rjett, sem hv. þm. 
hafa borið fram, að það er hart að taka 
meira fje af sjúklingum. En það hefur 
verið stefnan, að taka frá þeim. þeir 
hafa orðið að borga lífið fullu verði 
eins og matinn. Verður þvi svo að fara, 
að þeir, sem ekki hafa fjár, verða að 
deyja drotni sínum, eða fara á hrepp- 
inn, og verða aðnjótandi þeirra hlunn- 
inda, sem hinu hávísa Alþingi hefur 
þóknast að skapa þeim, að vera settir 
á bekk með glæpamönnum og öðrum, 
sem fyrirgert hafa mannrjettindum sín- 
um, og missa þann rjett, sem hverjum 
frjálsbornum manni ber, að eiga at- 
kvæði til allra þjóðmála. En þetta er 
ekki læknunum að kenna. þeir eiga ekki 
að gjalda þess, þótt þjóðfjelagsskipun 
sje ill og svívirðileg. pað getur ekki 
komið til mála að leggja þá ábyrgð 
þjóðfjelagsins á læknana eina, heldur þá 
á allar stjettir. En það má nú segja, að 
þingið leggi þunga skatta á menn á 
þessum árum. par sem sá maður, sem 
fær 3000 kr. laun á ári, þarf 7000 kr. til 
að lifa af, þá leggur landið á hann 4000 
króna skatt.

pað var ætlun mín með þessum orð-
4
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um að minna á, að læknar eigi fulla 
heimting á því að kjör þeirra sje bætt. 
Jeg játa að það er hart að taka þetta af 
fátækhngum, en láta landsjóð ekki 
borga. En vilji menn nú koma með brtt. 
um, að landsjóður hækki laun lækna 
um 1500—2000 kr., þá skal jeg fallast 
á það. En annars verður að sjá lækn- 
unum borgið á annan hátt, því að 
hvemig eigum vjer að lifa ef lífgjaf- 
amir drepast.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg get 
þakkað flestum þeim, er talað hafa, 
undirtektir þeirra, því að þótt þær hafi 
ekki verið sem bestar hjá öllum undir 
frv. þetta, þá hefur þó hjá öllum komið 
fram sú viðurkenning, að ekki sje farið 
vel með læknana eins og sakir standa.

Hv.þm.Reykv. (J.B.) fanst þaðstærsti 
gallinn á frv., að þessi launabót er tek- 
in af sjúklingum, en ekki úr landsjóði. 
pað er síður en svo, að jeg vilji mót- 
mæla þessari skoðun yfirleitt, eða telji 
þetta ekki geti komið til mála sem fram- 
tíðarfyrirkomulag. Og auk þess ætti það 
síst að sitja á oss læknum að hafa á 
móti því að fá borgun vora sem mest 
úr landssjóði, þar sem það er auðvitað 
miklu tryggara. En hversu holt það 
væri fyrir r i k i ð, er annað mál. par á 
eru ýmsir agnúar, eins og líka hv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.) benti á. pó að reikna 
megi á pappímum allmiklar tekjurfyrir 
ferðalög, þá er ekki borgunin eins 
trygg úr landssjóði. Hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) hafði það á móti frv., að það 
gæti orðið til þess, að menn vanræktu 
fremur að sækja lækni nema í ítrustu 
neyð, vegna hækkaðs ferðakostnaðar. 
Ekki get jeg nú skihð, að þetta sje á rök- 
um bygt, þvi að þegar þarf að sækja 
lækni langa leið, er kostnaðurinn við að 
sækja hann sáralítið fólginn í borgun

til læknisins sjálfs. Aðalkostnaðurinn 
fyrir sjúkhngana er einmitt kostnaður- 
inn við að flytja og sækja læknirinn. Og; 
flutningskostnaðurbreytistekki. En þótt 
vegalengdir sje sumstaðar nokkuð mikl- 
ar hjer á landi, sem læknar þurfa a$ 
fara, þá getur það þó aldrei numið mik- 
illi upphæð, sem allur kostnaðurinn 
hækkaði við hækkun ferðapeninganna. 

pað, að fjárveitinganefndin fór ekkí
þessa leið, sem hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
benti á, stafar fyrst og fremst af því» 
að þetta mál kom í þessari mynd frá 
læknafjelaginu og landsstjórninni, og 
læknafjelagið taldi það víst, að Alþingi 
myndi ekki treysta sjer til að hækkæ 
föst laun lækna, þar sem alt launamáliS 
væri ekki tekið fyrir í heild. pað er alt- 
af þessi agnúi, að menn vilja bíða þar 
til alt kerfið sje tekið fyrir.

Ef hjer eru einhverjir hv. þm., sem 
eins og hv. 1. þm. Reykv. (J. B.), eru 
sannfærðir um, að illa sje farið með 
lækna, en geta ekki felt sig við þetta 
frv., þá vil jeg mælast til, að þeir beri 
fram till. um einhverja aðra leið í mál- 
inu, og leggi ekki kapp á að koma þess- 
um till. fyrir kattarnef, fyr en þeir hafa 
aðrar betri, sem geti komið i staðinn. 
Frá þerra sjónarmiði virðist vel mögu- 
legt fyrir þá að hleypa þessu frv. til 3. 
umr., og bera þá heldur fram brtt., en 
skera frv. nú niður með öllu, án þess 
að hafa hugmynd um, hvort hv. deild 
muni ganga að þeirra uppástungum.

Jeg held annars, að mjer sje óhætt að 
segja, að úti um land sje almenningur 
á því, að læknum sje hlægilega lítið 
borgað. Menn hafa iðulega gert gaman 
að því við mig og sagt: „pú átt sæti á. 
löggjafarþinginu, og lætur þó þetta við- 
gangast!“

pað er sjálfsagt alveg rjett, sem 
hæstv. forsætisráðherra sagði um laun-
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in, að aukatekjurnar mætti skoða sem 
borgun fyrir einstök verk, en embættis- 
Jaunin fyrir þá ábyrgð, er á þeim hvílir 
sem embættismönnum. En embættis- 
launin skoða jeg annars fyrst og fremst 
sem borgun á stofnkostnaði. Á það 
verða ekki brigður bornar, að stofn- 
kostnaður lækna er lang mestur allra 
embættismanna. Og enn fremur eru þau 
borgun fyrir það, að læknarnir verða 
að selja frelsi sitt. Læknar eru sú stjett 
embættismanna, sem er lang ófrjáls- 
ust. peir hafa engan tíma, dag eða nótt, 
sem þeir geta kallað sinn eigin. Jeg er 
viss um, að verkamenn, sem engan 
undirbúning þurfa undir starf sitt, 
myndu heimta hærra kaup, ef þeir 
mættu aldrei um frjálst höfuð strjúka. 
■Og jeg fyrir mitt leyti myndi sætta 
mig við mun minna kaup, ef jeg gæti 
haft vissan ákveðinn vnnutíma.

Viðvikjandi þessari ferðaborgun 
hef jeg heyrt það utan að mjer, að þess- 
ar ferðir krefðu ekki eins mikið erviði 
«g önnur líkamleg vinna. petta kann nú 
stundum að geta verið rjett, en jeg held 
að það geti komið fyrir, að það sje ein- 
hver allra erviðasta vinna. Og jeg verð 
að segja, að það fylgir ekki margskonar 
vinnu, sem oft fylgir þessum ferðum 
lækna, að þeir verða oft beinlínis að 
stofna lífi sínu í hættu, ef þeir eiga að 
vera skylduræknir. Með tilliti til þessa 
tel jeg og, að borga ætti þessa vinnu 
betur en marga aðra.

Hv. aðalflm. brtt. (B. St.) hefur tal- 
að um, að taka þær aftur. Vil jeg þakka 
honum fyrir það, en jafnframt láta i 
ljós, að jeg skil ekki þann ímugust, 
sem hann hefur á þessu frv. fyrir þá 
sök, að aðrir embættismenn, sýslumenn 
■og prestar, myndu þá fara fram á dýr- 
tíðaruppbót á aukatekjum sínum. Jeg 
tel ekki svo mikla hættu á því. Prestar

hafa aukatekjur sínar eftir verðlags- 
skrá, og hún hefur hækkað. En um 
sýslumenn ber þess að geta, að föst laun 
þeirra eru svo miklu betri en lækna, 
að því er ekki saman að jafna. Einstöku 
ýslumenn hafa að visu ekki nema % 

hærri laun en læknar, en ekki eru 
þeir heldur hættulegir til samanburðar.
Sýslumönnum hefur líka verið veitt 
dýrtíðaruppbót á skrifstofukostnaði. 
(E. A.: pað eru hundsbætur!) En svo 
má telja, að læknar hafi það, er talist 
geti ígildi skrifstofukostnaðar, þar sem 
er húsnæði og fólk til afgreiðslu og 
meðalasölu. En jeg skildi ekki vel sam- 
ræmið hjá hv. 2. þm. S.-M. (B. St.), þá 
er hann var að tala um erindi það frá 
prestinum í Árnesi, er hjer liggur 
frammi á lestrarsal. pað er nefnilega 
komið fram út af því ákvæði í lögum 
frá í fyrra um dýrtíðaruppbót, að prest- 
ar skuli ekki fá dýrtíðaruppbót á þeim 
tekjum, er þeir fá í afgjaldi af jörðum, 
er þeir búa á. Tel jeg mjög illa með þá 
farið, að þeir sjeu beint látnir borga 
fyrir þau hlunnindi, sem engin hlunn- 
indi eru, en get ekki skilið, að það komi 
þessu máli við.

þá var sami hv. þm. (B. St.) að tala 
um, að það væri illa viðeigandi, að taka 
þessa uppbót frá þeimhlutaþjóðarinnar, 
er síst mætti við útgjöldum. Jeg býstvið, 
að þar hafi hann átt við alla þá, sem 
sjúkir verða. En nú býst jeg ekki við, 
að hann álíti, að það sjeu eingöngu 
fátæklingar, sem þurfi læknis við. Eft- 
ir minni læknisreynslu er mjer óhætt 
að fullyrða, að ekki sje meira leitað 
læknis af fátæklingum, ef til vill ekki 
af þvi að fátæka fólkið sýkist ekki eins 
mikið, heldur af hinu, að efnamennirn- 
ir fara oftar með hvert smáræði til 
læknanna, og nota fje þannig meira. 
Held jeg því, að honum sje óhætt að
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Iáta frv. fara sinna ferða fyrir því, að 
þessi uppbót lendi ekki frekar til út- 
gjalda á fátækum en ríkum. Og jeg vil 
enn fremur benda hv. 2. þm. S.-M. (B. 
St.) á það, að um öll Norðurlönd hafa 
læknar hækkað mjög mikið gjöld þau, 
er þeir taka af sjúklingum, vegna dýr- 
tíðar. pað er og kunnugt, að í Reykja- 
vík hafa allir frjálsir læknar hækkað 
gríðarlega mikið sinn læknataxta. Hef 
jeg þó ekki heyrt talað um neina óá- 
nægju í Reykjavík út af því.

Jeg veit ekki, hvort hv. þm. hafa les- 
ið fylgiskjalið með frv. En ef þeir hafa 
lesið það, þá sjá þeir, hve gífurlegur 
munur er á borgun lækna í Noregi og 
hjer. í Noregi fá þeir fyrir tveggja kíló- 
metra ferð kr. 5,00, fyrir 10 km. ferð 
kr. 8,00, og síðan fyrir hverja 5 km. 
kr. 2,00. Með öðrum orðum: peir fá 
30 kr. fyrir þá vegalengd, sem vjer, ís- 
lenskir læknar, fáum 2—3 kr. fyrir. 
En nú skyldu menn ætla, að norsku 
hjeraðslæknarnir hefðu mestar tekjur 
sínar af þessum ferðum, en aftur lítil 
laun, en svo er þó ekki, því að föst laun 
þeirra eru miklu hærri en íslenskra 
lækna, og nú er í ráði að hækka þau, 
svo að þau geti náð 5000 kr.

Jeg tek einmitt dæmi af Noregi, því 
að jeg býst við, að það sje hægast að 
bera hann saman við okkar land, nema 
hvað íslenskir læknar hljóta að slíta 
sjer meira út á ferðunum en norskir 
læknar, og ættu, þess vegna, að hafa 
miklu hærri borgun en þeir. Jeg vildi 
endurtaka það, að ef menn væru mjög 
bráðir á því að slátra þessu frv., en 
vildu þó bæta kjör lækna, að þeir þá 
lofuðu því að lifa fram til 3. umr„ svo 
þeir gætu tekið saman ráð sín, til þess 
að bera fram sínar bótatillögur í þessu 
efni áður en frv. er drepið.

Forsætisráðherra (J. M.): Hv. 2. 
þm. S.-M. (B. St.) var að tala um það, 
að læknar hefðu talsvert ríflegar auka- 
tekjur, þó að ekki væri hækkuð borg- 
un þeirra. pað held jeg að sje nú eins 
og oft fer, að menn telja, að margir 
aðrír hafi meiri tekjur en þeir hafa í 
raun og veru. — pað hefur verið reynt 
að grenslast eftir því, hve miklar auka- 
tekjur læknar hefðu, og þær skýrslur, 
sem fengist hafa, hafa sýnt það, að þær 
eru miklu minni en menn hafa ætlað. 
í fámennum hjeruðum og strjálbygð- 
um eru þær litlar. Jeg held, að óhætt 
sje að telja, að skýrslur þær, sem feng- 
ist hafa um þetta, sjeu fult svo áreiðan- 
legar eins og skýrslur yfir höfuð geta 
verið hjer á landi, og það sem út kem- 
ur er ekki glæsilegt, það er að segja, 
þegar maður tekur launin yfirleitt; þá 
hefur helmingur lækna ekki 1000 kr. 
til jafnaðar í aukatekjur, en auðvitaS 
er það misjafnt. Af 36 læknum reynd- 
ist að 17 þeirra hefðu til jafnaðar ekki 
nándar nærri 1000 kr., ekki meira en 
800 kr„ eða meira en allur helmingur 
lækna landsins hefur ekki nema 800 
kr„ eða 2300 kr. í laun alls. Nú getur 
hugsast, að nokkrir læknar hafi smá- 
vegis tekjur af búskap, en það vita þeir 
sem þekkja, að það er svo lítill ábati 
af því að það er ekki teljandi. pá er það, 
sem var nefnt áðan, að læknar hefðu 
meðalasölu. par til er því að svara, a6 
það er ekki til ábata fyrir þá, því a& 
það reynist svo, að hvar sem læknar 
hafa getað komið þessu af sjer, þá gera 
þeir það með fúsu geði; þeir hafa þakk- 
að fyrir hverja lyf jabúð, sem sett hefur 
verið, svo að þessi ástæða til að ekki 
þurfi að bæta við tekjur lækna er víst 
alveg röng. Hvað hættuna snertir fyrir 
almenning við þetta, þá er víst mjög 
lítið úr henni gerandi; jeg held lika,
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að almenningur úti um land myndi ekki 
kvarta yfir þessu, og því óþarft fyrir 
hv. þm. að hræðast dóma hans um þetta 
mál. í kaupstöðum held jeg að það sje 
svo, að sjúkrafjelög sjeu altaf að mynd- 
ast og verða öflugri og öflugri, en ef 
þau væru ekki nógu öflug, væri hitt 
líklega betra, að ráða til þess að styrkja 
þau meira í dýrtíðinnr til þess að bæta 
þetta upp. Hvað t. d. þennan eina fasta 
lækni, sem hjer er í Reykjavík, snertir, 
þá má starf hans heita hverfandi í sam- 
anburði við aðra lækna hjer, og út af 
því, sem hv. 2. þm. S.-M. (B. St.) sagði, 
að sig varðaði ekkert um hvað borg- 
að væri annarsstaðar, þá vil jeg nefna 
að það er nú orðið svo, að hinir ungu, 
efnilegu læknar vilja ekki setjast hjer 
að; þeir leita sjer annarsstaðar atvinnu; 
nú eru t. d. tveir efnilegir menn farnir 
af landi burt, annar þeirra hefir sest 
að í Danmörku, hinn í Noregi, og býst 
jeg við að svo fari um fleiri, ef læknar 
fá ekki þau laun, að þeir geti lifað af, 
svo að það er ekki rjett að segja það, 
að samanburður við önnur, nálæg lönd, 
komi okkur ekkert við.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg mintist 
ekki á það með einu orði áðan, að jeg 
ætlaðist til þess, að gjaldskrá sú, sem 
hjer er nú í gildi, væri afnumin, og að 
farið yrði að borga læknum að öllu 
leyti úr landssjóði, svo að ekki þarf um 
það að ræða. Jeg geri að vísu ekki svo 
mikið úr því, að læknar myndu ekki 
vinna verk sittt jafn-trúlega og áður, 
þó að þeir tækju kaup sitt úr lands- 
sjóði, og jeg er sannfærður um það, 
að með því skipulagi, sem nú er, er sú 
gjaldskrá, sem nú er, nóg aðhald fyrir 
þá, þó að borgun þeirra verði ekki tvö- 
földuð. pað hefir verið minst á það, að 
þetta væri gömul venja, að borga svona.

En þó að það sje gömul venja, er engin 
ástæða til að halda henni lengur, ef 
annað þætti heppilegra; væri þá ekki 
nema rjett að breyta til.

Viðvíkjandi því, hver kauphækkun 
hafi átt sjer stað hjá almenningi yfir- 
leitt, þá sje jeg ekki að það þurfi mikið 
að snerta kaup lækna, á þann hátt, að 
sú kauphækkun, sem þeim er ætlað að 
fá, þurfi endilega að koma frá sjúkhng- 
unum. Eins og jeg drap á áðan, finst 
mjer rjettast að kaup lækna sje greitt 
úr landssjóði. Að almenningi úti um 
land kunni að finnast borgunin til 
lækna altof lág, skal jeg ekki þrátta 
um, en spá mín er sú, að þeim, sem 
hafa orðið að vitja læknis langa leið, 
hafi þótt það alveg nóg, sem þeir hafa 
þurft að borga, því að það eru ekki 
nema efnamenn,sem kunna aðeigahægt 
með að auka gjöld við sig, og þó að hv. 
frsm. (M. P.) gæti þess nú, að fátæk- 
lingar, eða efnaminni menn, vitjuðu 
ekki fremur lækna en efnamennirnir, 
þá munu sjúkdómar þó vera fremur al- 
gengari meðal þeirra en hinna efnaðri 
manna, og verður það auðvitað því til- 
finnanlegra fyrir þá að greiða gjöldin 
sem þau eru hærri, og því síður vitja 
þeir þá lækna, nema í lífsnauðsyn. Hv. 
frsm. (M. P.) drap á það, að gjöld þau, 
sem læknar erlendis taka af sjúklingum, 
hefðu hækkað mjög. petta er sjálfsagt 
rjett. En nú hefir líka komið fram mjög 
sterk hreyfing erlendis, sem fer í þá átt, 
að láta lækna hætta að taka gjaldið af 
sjúklingunum, en að ríkissjóður borgi. 
Skyldi það nú ekki geta stafað nokkuð 
af þessari hækkun? (Forsætisráðh.: Nei, 
hún er miklu eldri). Jæja, hún hefir 
samt komið fram á ný, miklu efldari 
og sterkari en áður. pá drap hv. frsm. 
(M. P.) á það, að „taksti“ Norðmanna 
væri miklu hærri, en jeg býst líka við,
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að þessar löngu ferðir, sem hann var 
að tala um, komi þar miklu sjaldnar 
fyrir, að þeir þurfi sjaldan að vitja 
manna um langar leiðir þar, því eins og 
menn vita, þá er þar miklu þjettbýlla 
en hjer. Aftur á móti vita menn það, að 
hjer hagar svo til, að læknar þurfa oft 
að vera marga tíma á ferð.

Nú er það upplýst, að aukatekjur 
lækna sjeu víða mjög lágar, svo að þessi 
hækkun á gjaldskránni bætir þá býsna 
lítið úr kjörum læknanna, en hækkunin 
kemur þó þar niður, sem síst skyldi. 
Mjer finst það því bein mótsögn hjá 
þeim hv. þm., sem vilja halda fram 
þessu frv., að þeir lýsa yfir því, að 
aukatekjurnar sjeu mjög litlar og að 
þeir vildu miklu heldur að læknamir 
fengju hækkun á föstum launum, en 
samt eru þeir að berjast fyrir þessu 
frv. petta finst mjer svo skýr mótsögn, 
að ekki verði í móti mælt.

Viðvíkjandi því, sem hæstv. forsætis- 
ráðherra drap á, að sjúkrasamlögin 
væru svo öflug, að þau greiddu mikinn 
hluta af kostnaði meðlima sinna fyrir 
læknishjálp, þá er mjer nú kunnugt um 
það, að þróttur þeirra er ekki meiri en 
svo, að þau berjast í bökkum, enda er 
það ekki nema eðlilegt, því að þau eru 
svo ung enn þá, og hefir alls ekkert fje 
safnast. En hvað þvi við víkur, að 
Reykjavík megi standa á sama, hvort 
gjaldskrá lækna hækkar eða ekki, vegna 
þess, að hjeraðslæknirinn annar minstu 
af því, sem þarf að gera fyrir sjúklinga, 
þá skiftir mig það engu, þvi þetta mál 
snertir mjög alþjóð manna. Jeg get vel 
ímyndað mjer, að hjeraðslæknirinn hjer 
í Reykjavík hefði mestan hag af því, að 
gjaldskráin væri hækkuð, því að jeg 
imynda mjer, að hann þurfi að fara 
miklu tíðar til sjúklinga en nokkur 
læknir úti um land. En það fæst jeg

ekkert um, og læt mig mestu skifta, 
hvaða afleiðingar slik hækkun kann að 
hafa í för með sjer.

Jeg hefði fyrir mitt leyti helst kosið, 
að hv. frsm. (M. P.) hefði viljað ger- 
breyta þessu frv. Jeg get reyndar gert 
það fyrir hann að greiða atkv. með frv. 
nú til 3. umr.,’en í því trausti, að frv. 
verði þá breytt. Jeg skal vera fylgjandi 
því, að föst laun lækna hækki að mikl- 
um mun.

Björn R. Stefánsson: Jeg heyrði það 
á ræðum hæstv. forsætisráðh. og hv. 
frsm. (M. P.) að þeir höfðu misskilið 
mig. það langar mig til að leiðrjetta. 
Hæstv. forsætisráðh. sagði, að jeg hefði 
verið að tala um það, að aukatekjur 
lækna mundu vera töluvert rífar. Jeg 
sagði það ekki í þeirri merkingu, að 
þær væru svo miklar, að það væri ekki 
ástæða til að bæta við þær, heldur í 
þeirri merkingu, að afkoma lækna 
myndi ekki vera verri en annara em- 
bættismanna. pá talaði hæstv. forsætis- 
ráðh. um það, að það myndi vera lítið 
upp úr meðalasölunni að hafa. pað er 
nú sjálfsagt nokkuð misjafnt, og fer 
eftir því, hvernig læknirinn beitir því; 
en ef það er rjett, sem gefið hefir verið 
í skyn, að sumir læknar gefi kann ske 
meira og minna af þessum tekjum sín- 
um, þá býst jeg við, að þeir myndu alveg 
eins gera það, þó að þeir ættu að taka 
nokkuð meira fyrir. þá nefndi hæstv. 
forsætisráðh. sjúkrasamlögin, og er jeg 
honum þar alveg samdóma um það, að 
þau beri að efla sem fyrst og best, en 
það gengur alt of seint með þeirri að- 
ferð, sem nú er; við þurfum nú þegar 
að koma á almennum sjúkrasjóðum, og 
jeg hygg, að þetta hv. þing muni standa 
svo lengi, að það væri hægt að koma því 
máli fram. En hvað það snertir, að við
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látum frv. lifa til 3. umr., þá vildi jeg 
heldur leggja til að það verði tekið út 
af dagskrá og látið bíða um sinn, þvi 
að tíminn verður víst nógur, og skal jeg 
lofa því, að berjast ekki í móti að lækn- 
ar fái einhverja rjetting mála sinna, því 
að þeim ætti síst að verða vangoldið, þar 
sem þeir verða hverja stund að vera við 
því búnir að leggja af stað í erfiðar ferð- 
ir og hættulegar.

pá spurði frsm. (M. P.) mig, hvort 
jeg teldi alla sjúklinga fátækasta hluta 
þjóðarinnar. Jeg talaði um sjúklinga 
yfirleitt, í sambandi við heilbrigði yfir- 
leitt, og þó jeg viti, að sjúkdómar falli 
eins á ríkan eins og fátækan, þá er það 
þó þungur skattur engu að síður, en 
það getur kanske verið, að sjúkdómar 
sjeu ótíðari með fátækum, sem mjer þó 
finst óeðlilegt; jeg ímynda mjer öllu 
heldur, að það álit byggist á því, að 
þeir fátæku komi alls ekki til læknis, 
fyr en eitthvað verulegt er á ferðum, að 
þeir treysti sjer ekki til að fara með 
hvert eitt smáræði til læknis, jafnvel 
þó þörf væri á því; ímynda jeg mjer að 
þeir kynoki sjer enn þá meira við það, 
ef verðskráin er hækkuð, og tel jeg það 
því ekki heppilegt að hækka hana svo 
mikið að þeir, máske margoft sjer til 
tjóns, leiti alls ekki læknis.

Jeg endurtek það, að mig varðar ekk- 
ert um þá aðferð, sem aðrar þjóðir hafa 
í þessu efni. Jeg álít, að þessi aðferð, 
sem nefnd er í fylgiskjalinu við frv., sje 
ekki heppilegt, og þess vegna vil jeg ekki 
fara að því, þótt aðrar þjóðir hafi það 
svo. Jeg vil taka að eitt upp, sem vel á 
við hjer, en ekki apa eftir það sem 
óheppilegt er og óviðeigandi.

Jeg geri það að till. minni, að máhð 
sje tekið út af dagskrá um sinn, heldur 
en að eiga það á hættu, að það verði 
felt nú þegar.

Sveinn ólafsson: Jeg skal ekki tefja 
tímann lengi, en jeg vildi geta þess, að 
þó að jeg hafi i þetta skifti greitt átkv. 
með frv., þá er það ekki svo, að jeg telji 
mjer skylt að greiða því atkv. til 3. umr., 
heldur var það af þvi, að jeg gerði mjer 
von um að fram kæmu brtt., sem jeg 
gæti felt mig við.

En þó að jeg hafi þessi orð um frv., 
þá er það ekki af því, að jeg sjái ekki 
þörfina á launabótum til lækna og viti 
ekki, að sanngimiskrafa mæli með því, 
að reynt sje að bæta kjör þeirra, því að 
jeg viðurkenni fyllilega, að þeir hafa 
lengi borið skarðan hlut í launakjörum 
sínum. En jeg óttast, ef horfið verður 
að þessu ráði, að mörg hjeruð sæki um 
styrk til að leita læknishjálpar, svo sem 
þekst hefur áður og nú yrði brýnni á- 
stæða til.

Jeg skal lýsa yfir því, að jeg að ýmsu 
leyti hallast að skoðun hv. samþingis- 
manns míns (B. St.) og hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.), og að mjer þykir ákaf- 
lega viðurhlutamikið að leggja þyngri 
byrðar á sjúklinga heldur en verið hef- 
ir, og jeg tel allsendis óviðeigandi að 
gert sje gys að því, hvað læknar fái lítið 
fyrir aukavinnu sína. Um erfiðleikana 
og kostnaðinn við læknishjálp hefi jeg 
heyrt marga kvarta, en engan telja 
gjaldið hlægilega lágt. Fyrir sjúkling 
kemur í einn stað niður, hvort fjeð 
gengur til læknis eða í ferðakostnað. 
Hann verður auk sjúkleikans að bera 
þá hækkun gjaldsins, sem hjer er farið 
fram á, ef þetta verður að lögum.

Frekar skal jeg ekki tefja umræður, 
en atkvæði treystist jeg ekki að gefa 
þessu frv.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Háttv.
1. þm. Reykv. (J. B.) ljet í ljós, að hann 
efaðist ekki mn, að læknar ynnu allir
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eins trúlega starf sitt, þótt þeim yrðu 
greidd öll laun sín úr landssjóði, eins 
og þeir innu nú, þó þeir fái nokkuð af 
tekjum sínum greiddar fyrir verk sín. 
Jeg ætla mjer ekki að bera brigður á 
það, en þó gæti það verið dálítið at- 
hugavert. Og komið gæti það fyrir, 
þar sem læknunum er undir mörgum 
kringumstæðum í sjálfsvald sett, hvort 
þeir eigi að fara eða ekki,eðaþeirmundu 
fremur koma sjer hjá því að fara, þar 
sem þeim er borgað alt úr landssjóði, 
heldur en ef þeir fá vissa borgun fyrir 
ferðina frá þeim,sem sækirþá. petta gæti 
því orðið hvöt fyrir þá til þess að gegna 
síður, ef þeim yrði borgað úr lands- 
sjóði. pá finst mjer það eiga betur við 
að styrkja þá, sem eiga langt til læknis, 
til þess að ná í hann, eins og gert hefir 
verið nokkuð að undanförnu. Sama hv. 
þm. (J. B.) fanst ekki kaup verkamanna 
hafa getað haft nein áhrif á ferðapen- 
inga lækna, en þar er jeg alls ekki sam- 
mála honum, því 1907, þegar lögin um 
laun lækna og gjald fyrir læknisferðir 
voru ákveðin,þá munþaðhafaveriðmið- 
að við það kaup, sem verkamenn höfðu 
þá í tímavinnu, og væri þá ekki einnig 
rjett nú að halda áfram þeirri stefnu?

pá talaði hv.þm. (J.B.) einnig um það, 
að mönnum mundi þykja nóg að borga 
þann kostnað, sem þegar er bundinn við 
hverja læknissókn, og jeg efast ekki um 
að svo sje, því það er yfirleitt þannig 
um alt, sem menn eiga að borga, bæði 
opinber gjöld, og jafnvel gjöld til presta 
fyrir skírnir og þess háttar, en þó verð 
jeg að segja það, að jeg hefi aldrei heyrt 
menn telja eftir að borga lækninum 
sínum, og ef menn hafa gert það, þá 
mun það ekki hafa beinlínis verið af 
því að þeim þætti borgunin of há, held-
ur af öðrum ástæðum. 

pá gat hv. sami þm. (J.B.) þess,að svo

mundi vel geta staðið á þvi, að læknum 
í Noregi væri borgað meira fyrir ferðir 
sínar heldur en læknunum hjer á landi, 
að yfirleitt myndu ferðalög þeirra vera 
styttri og þeir myndu ekki fá tiltölulega 
meira fyrir þær heldur en læknar hjer. 
Um það þarf ekki að fara langt eða 
grúska mikið, til þess að sjá ójöfnuð- 
inn, og að þetta nær engri átt, þvi þar 
sem norskir læknar fá 8 kr. fyrir 10 
km. ferð, sem við ríðum á klukkutíma, 
þá er gaman að sjá, hversu löng ferð ís- 
lensks læknis þarf að vera til þess að 
fá 8 kr. og við sjáum, að hann er ekki 
búinn að fá 8 kr. fyr en hann er búinn 
að vera allan guðslangann daginn á 
leiðinni, og nokkuð af nóttunni, því 
eftir 10 tíma ferðalag er hann búinn að 
fá 6 kr. pað er því ekki hægt að bera 
þetta saman við ferðakaup lækna í 
Noregi, því að allar lengstu ferðir okkar, 
verða aldrei eins dýrar og ferðir þeirra, 
þó styttri sjeu.

Svo spurði hv. þm. (J. B.) hvers 
vegna þessi leið væri farin til þess að 
auka tekjurnar, þar sem þetta hlyti að 
vera svo lítil uppbót fyrir lækna. Og 
þetta er alveg rjett hjá honum, en það 
var ekki af því, að vjer álitum þetta 
bestu úrlausn málsins, að vjer færum 
þessa leiðina, heldur völdum vjer hana 
af því, að vjer hjeldum, að ekki mundi 
þýða að fara fram á aðrar launabætur 
við Alþingi, eins og það er vant að taka 
í kröfur um launabætur embættis- 
manna. Jeg skyldi taka því með fögn- 
uði og styðja hv. þm. (J. B.) eftir mætti, 
ef hann vildi beita sjer fyrir það, að laun 
vor yrðu hækkuð t. d. um 1000 kr. eða 
helming, því það væri svo miklu betra 
fyrir lækna.

Hv. þm. (J. B.) var að óska þess, að 
þetta mál yrði tekið út af dagskrá, svo 
að menn neyddust ekki til að drepa það,
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en jcg sje enga ástæðu til að láta þessa 
ósk hans rætast. í fyrsta lagi er þeita 
að eins 2. umr., og menn hafa því nægan 
itíma til að koma með breytingartillögur 
sínar þar til 3. umr. verður. Svo er það 
i öðru lagi, að jeg skil ekki, ef menn á 
annað borð hafa hugsað sjer að bæta 
iaun lækna, hvers vegna þeir hafa þá 
ekki komið með brtt. til bóta, allan þann 
iima, sem liðið hefir milli 1. og 2. umr., 
sem þó er heil vika.

Hv. 2. þm. S.-M. (B. St.) talaði um, að 
afkoma lækna væri ekki mikið verri en 
annara embættismanna. Jeg get þvi 
miður ekki fært sönnur á, að hann fari 
hjer með staðlausa stafi, en jeg leyfi 
mjer að vjefengja þetta, og jeg tel það 
víst, að kjör sveitalækna, eftir því sem 
J»eim er borgað fyrir verk sín, sjeu yfir- 
leitt mjög bág, og mætti helst bera þau 
saman við kjör presta, sem lifa sem 
tómthúsmcnn og hafa litlar aukatekjur.

pá talaði sami hv. þm. (B. St.) um, 
að tilgangslítið væri að hækka borgun- 
ina, ef læknar gæfu fátæklingum alt 
J?að, sem þeir ættu að borga þeim. En 
mjer finst nú það vera einmitt ein á- 
stæðan til hækkunarinnar, að því betri 
sem kjör læknanna verða, því hægara 
■eiga þeir með að ívilna fátæklingum. 
Svo að ef hv. þm. (B. St.) trúir, að þetta 
yrði, þá ætti það að vera honum hvöt til 
}>ess að greiða atkv. með frv. En þó 
hann nú geri það ekki, þá veit jeg að 
það er ekki af því, að hann vilji ekki 
hæta kjör lækna, heldur af því, að hann 
•er með aðrar tillögur á leiðinni, sem 
fara í líka átt, og skil jeg vel afstöðu
hans til málsins.

Hjeðan af verður þetta mál ekki tekið 
út af dagskrá, og ef menn geta ekki 
greitt atkv. með því, þá er ekki rjett 
að vera að draga það á langinn, heldur

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

tel jeg betra að láta skeika að sköpuðu 
með það, hvort heldur þvi verður vísað 
til 3. umr. með fyrirvara eða ekki.

Hv. 1. þm. S.-M. (B. St.) hafði það 
helst við frv. að athuga, að ef það yrði 
að lögum, þá mundi á næsta þingi koma 
því fleiri óskir um styrk til þcs3 að 
sækja lækna. Jeg skil ekki, hvemig hv. 
þm. hefir getað komist að þessari n' x- 
urstöðu, þegar hann að hinu leytinu er 
á því, að borgunin, sem læknirinn fær, 
sje ekkert í samanburði við ferðakostn- 
inn. Vjer getum t. d. athugað, að ef 
læknirinn er sóttur á vjelbáti 10 tíma 
ferð, þá kostar ferðin 100 kr., en þó 
læknataxtinn yrði hækkaður um helm- 
ing, yrði þó kaup læknisins ekki nema 
6 kr. Mundi því nokkmm detta i hug að 
hætta við að sækja lækninn, undir 
svona kringumstæðum, þó hækkunin 
færi fram?

Annars þýðir ekki að vera að fjöl- 
yrða um þetta mál, því jeg þykist sann- 
færður um, eftir þeim orðum, sem menn 
hafa látið sjer um munn fara um kjör 
lækna, að frv. nái fram að ganga, og 
þó mikið muni verða um breytingatil- 
lögur, þá munu þær þó miða allar í þá 
átt, að bæta kjör lækna að einhverju 
leyti.

Pjetur Jónsson: Jeg ætla að eins að 
lýsa yfir því, að jeg er móti þvi, að 
þetta mál verði tekið úr af dagskrá, og 
jeg býst við, að svo muni verða um aðra 
nefndarmenn. Jeg álit rjett, að maður 
fái að sjá það svart á hvítu, hvernig 
hv. deild verður við þessari svokölluðu 
hækkun, sem í mínum augum er alls 
engin hækkun.

pað er alkunna, að alt hefur hækkað 
um helming og meira, og tekjumar hafa 
lika hækkað hjá framleiðendum, hvort

5
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heldur um er að ræða hlut fiskimanns- 
ins eða afurðir sveitabóndans eða kaup- 
eyri vinnumannsins. Jeg fæ því ekki 
sjeð annað en að hjer sje einungis ver- 
ið að fara fram á að bæta úr því verð- 
falli peninganna, sem öllum er kunn- 
ugt og viðurkent er.

Að borga allan sjúkrakostnað úr 
landssjóði skil jeg ekki að nokkrum geti 
dottið í hug, og óráð tel jeg að bæta 
læknum hallann á gjaldskránni með því 
að hækka launin úr landssjóði, eins og 
hann er nú staddur. pað hefir einn hv. 
þingm. verið að tala um sjúkrasjóðina 
og að hækkun gjaldskrár yrði að biða 
þar til lag væri komið á þá, og þeir svo 
öflugir og almennir að geta hlaupið 
undir bagga. En hækkun þessi á gjald- 
skránni myndi einmitt verða ný hvöt til 
þess að knýja það mál fram.

pað er athugavert, við umr. um þetta 
mál og önnur hjer á þingi, að menn 
eru að leita eftir einhverjum agnúum, 
sem þeir geti fundið á því, og svo magna 
þeir þessa agnúa svo í huga sínum, að 
þæir geta orðið nytsömu máli að fóta- 
kófli. Og svo eyða menn timanum í það 
að skrafa um þessa agnúa fram og aftur, 
þangað til það traust, sem alþýða á að 
bera til Alþingis, um að greiða fyrir 
góðu máli og líta sanngjörnum augum 
á hvern málstað og láta fram við hann 
koma rjettlæti, er með öllu eyðilagt og 
brotið niður. Og svo þora menn varla að 
leggja fyrir Alþingi sanngjarna kröfu, 
alt saman út af þessu sífelda agnúa- 
þjarki. Auðvitað mega menn ekki held- 
ur við þvi að vera að bíða eftir þvi, 
að engir agnúar finnist á málum, sem 
ganga eiga í gegnum þingið.

ATKVGR.
Brtt. 114,1. samþ. án atkvgr.

1. gr. svo breytt, samþ. með 13 : 1 
atkv.

Brtt. 114. 2. tekin aftur.
2. gr. samþ. með 13 : 1 atkv.
3. gr. samþ. með 14 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 : 1 atkv.

A 29. fundi í- Nd., fimtudaginn 23. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 178» 
186).

Einar Árnason: Jeg vil að eins geta 
þess, að brtt. á þgskj. 186 eru teknar 
aftur.

ATKVGR.
Brtt. 186 tekin aftur.
Frv. f e 11 með 15 :10 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: pór. J., B. J., B. K., E. A., G. Sv.»
J. M„ M. G„ M. P„ M. Ó„ P. J. 

nei: S. S„ S. St„ St. St„ Sv. Ó„ porl. J.,
porst. J„ B. Sv„ E. Árna., E. J„ H. 
K„ J. J„ J. B„ P. O„ P. p„ Ó. B.

Einn þm. (B. St.) fjarstaddur.

4. Skipnn læknlshjeraöa. 
[50% hækknn læknatazta].

Á 54. fundi í Nd„ mánudaginn 24. 
júni, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða o. fl. (A. 391).
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Á 55. fundi í Nd., þriðjudaginn 25. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 11 : 1 
atkv.

Frsm. (Matthías ólafsson): Jeg hefi 
að þessu sinni engu við það að bæta, 
sem stendur í greinargerð þessa frv. 
Jeg heyri og að sumir hv. þm. vilja 
ógjarnan, að umr. verði að þessu sinni. 
Vænti jeg því, að málinu verði umræðu- 
laust vísað til 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. u m r. með 11 shlj. 

atkv.

Á 57. fundi í Nd., fimtudaginn 27. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 391).

Frsm. (Matthías ólafsson): Frv. þetta 
stendur í nokkuru sambandi við frv. á 
}»gskj. 393. Eins og kunnugt er hefir 
nú verið felt frv. um hækkun á auka- 
tekjum lækna. En fjárveitinganefnd 
liefir nú borið fram frv. um launavið- 
Fót embættismanna. En hins vegar sá 
hún sjer ekki fært að hækka föst laun 
lækna, svo sem þörf gerðist. En henni 
fanst sanngjarnt, að þeir, sem læknana 
nota, tækju nokkurn þátt i hækkuninni. 
pessi hækkun nemur helmingi þeirrar 
hækkunar, sem áður var farið fram á. 
Nefndinni virtist það eigi óhæfilegt, að 
þeir, sem læknis vitjuðu, gyldu eitthvað. 
Föstu launin eru í raun og veru að eins 
þóknun til læknisins fyrir að vera á 
þessum stað og til þess að hann taki 
ekki of hátt gjald fyrir starf sitt. Hjer 
ær eigi farið fram á svo mikla hækkun,

að ástæða sje til að vera á móti henni. 
pegar f járhagur landssjóðs er jafnerfið- 
ur og nú, virðist bæði sanngjarnt og 
eðlilegt, að almenningur taki einhvern 
þátt í þessari hækkun.

Starf læknanna er alt of lágt metið. 
Daglaunamenn fá t. d. þrefalt hærra 
gjald fyrir störf sín en læknirinn. Og 
geta má þess, að dýralæknum er ekki 
settur neinn taxti. A sama tíma og ann- 
ars er vitjað til þess að lækna kú er 
hinn sóttur til konu í barnsnauð. Hin- 
um fyrra yrði sennilega goldið þrefalt 
hærra kaup fyrir að drepa kúna heldur 
en hinum fyrir að bjarga lífi konunnar. 
Jeg verð að segja, að slík hlífni við 
menn er gersamlega óþörf.

Menn hafa fært það til gegn taxta- 
hækuninni, að sjúkdómar sjeu böl og 
það sje skylda hinna heilbrigðu að taka 
þátt í kjörum þeirra, sem sjúkir eru. 
petta er að vísu satt. En hjer eru mörg 
bölin, sem bæta þarf. Jeg vona, að hv. 
deild sjái, að sú hækkun, sem hjer 
er farið fram á, er bygð á fylstu 
sanngirni, til þess að ljetta lítið eitt á 
landssjóði, með því að rjett þykir, að 
þeir, sem lækninn nota, borgi honum 
dálítið fyrir ómakið.

Jeg sje eigi ástæðu til að fjölyrða um 
þetta frekar að svo stöddu. Jeg hefi 
heyrt menn segja, að læknar hafi hingað 
til sett ferðir sínar nógu hátt, þó að 
eigi væri þeim gefið tækifæri til þess að 
hækka það gjald nú að nýju. það er að 
vísu rjett, að þeim, sem langt þurfa 
að vitja læknis, verður læknishjálpin 
dýrari heldur en hinum, sem nálægt 
honum búa. En hjá þvi verðurekkikom- 
ist; það verður einu sinni svo að vera. 
Enda mætti þá eins með sanni segja, að 
landssjóður ætti að greiða þeim mönn- 
um, sem búa fjarri kaupstað, sjerstakt 
gjald fyrir vöruflutninga.
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Benedikt Sveinsson: Jeg býst við, að 
ýmsum þyki leitt að fá þennan upp- 
vakning aftur inn í deildina; því að eins 
og mönnum er kunnugt var frv. um 
sama efni felt áður á þessu þingi, og 
þegar af þeirri ástæðu er vafamál, að 
leyfilegt sje að koma fram með þetta 
frv. á sama þingi. það verður að minsta 
kosti að teljast á móti anda þingskap- 
anna, að frv. þetta fái fram að ganga, 
enda hefir sú ekki verið venjan, að frv., 
sem kveðin hafa verið niður, væru vak- 
in upp að nýju á sama þingi. En hitt 
frv. var, sem kunnugt er, felt með 15 
atkv.

Blöðunum hefir orðið töluvert fjöl- 
rætt um mál þetta og þeim verið lagt 
ámælisorð, sem stóðu að því að fella frv. 
Stjórn Læknafjelags íslands reit grein 
í Læknablaðið — sem annars fáir lesa, 
þvi að nú eru læknar hættir að gefa út 
blað við alþýðuhæfi, eins og Hjaltalin 
landlæknir gerði. Ef það á að verða al- 
menningi kunnugt, hvað í blaði þessu 
stendur, verða önnur blöð að taka það 
upp. Hingað til hafa þau ekki gert það, 
ef um eitthvað þarflegt hefir verið að 
ræða. En í þetta sinn ginu þau við því, 
hvert af öðru, af því að ritsmíð þessi 
var níð og skammir um einstaka þing- 
menn.

pað kom greinilega i Ijós við um- 
ræður þessa máls á dögunum, að þeir, 
sem lögðust á móti frv., voru eigi mót- 
fallnir þvi, að kjör lækna yrðu bætt. 
Tek jeg þetta fram af því, að enginn 
skoraðist undan að hækka fastalaun 
læknanna. Og hv. þm. Stranda. (M. P.), 
sem var framsm. málsins, ljet þá svo 
um mælt, að læknar vildu heldur fá 
þesskonar uppbót heldur en uppbót 
á taxtanum.

Jeg lagði þá eigi neitt til þessa máls, 
og kom ekki með neina brtt. við frv.,

því að jeg bjóst við, að flm. eða aðrir, 
er þá tóku til máls, mundu bera fram 
breytingar í þessa átt og ganga svo frá 
launakjörum lækna, að þeir mættu við 
una. En þegar málið kom til 3. umr., 
höfðu engar brtt. komið fram við frv., 
og var þá eigi um annað að ræða en 
greiða atkv. annaðhvort með því eða á 
móti. Og jeg var einn þeirra syndasela, 
sem greiddu atkv. móti frv. En þá stekk- 
ur stjórn Læknafjelagsins upp á nef 
sjer og ritar hina umræddu grein og 
segir þar, að þm. hafi nú slitið því góða 
samkomulagi, sem hingað til hafi verið 
milli lækna og alþýðu, þar sem „þeir 
skollar“ vilji ekki sýna læknastjettinni 
neina sanngirni.

En þetta eru gersamlega rangar og 
ástæðulausar sakargiftir, því að það 
kom berlega í ljós við umræður um 
máhð, að þm. viðurkendu, að sjálfsagt 
væri að bæta kjör lækna, en þeir vildu 
eigi bæta þeim á þann hátt, sem farið 
var fram á í frv., heldur með öðru móti, 
sem læknar mættu eins vel við una, en 
kæmi almenningi betur.

Nú er fram komið frv. frá fjárveit- 
inganefnd, um bráðabirgðalaunaviðbót 
til embættismanna, og þar með auðvit- 
að taldir læknar. En þessi sama nefnd 
hefir auk þess komið með annað frv., 
á þgskj. 391, þar sem hjeraðslæknum 
landsins er heimilað að hækka gjald- 
skrá sína um 50%.

Nefndin segir í greinargerðinni við 
frv. þetta, að óhjákvæmilegt virðist, aS 
bætt sjeu launakjör lækna, og munu 
allir vera á einu máh um það. Hugði 
jeg, að sú hækkun gæti komið fram í 
hinu fymefnda frv. En nefndinni þykir 
sú hækkun, sem þar er ákveðin, eigi 
nægileg, heldur vill hún, að „almenn- 
ingur beri einnig nokkuð af byrðun- 
um“. En það geta þeir eigi fallist á, sem
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feldu frv. á dögunum. peim virðist það 
eigi sanng j amt, Jieldurþvert á móti rangt, 
að aukinn kostnaður sje lagður á sjúk- 
lingana eða þá, sem að þeim standa. þvi 
að það er rangt, sem sagt er í greinar- 
gerðinni við frv. að „almenningur“ taki 
þátt í kostnaðinum; hann legst að eins á 
sjúklingana eða aðstoðarmenn þeirra. 
En þeir geta eigi heitið almenningur. 
petta teljum vjer nokkurir þm. rang- 
látt, að vanheilsa og sjúkdómar sjeu 
gerð að gjaldstofni, til þess að bæta kjör 
vissrar stjettar.

pað er alkunnur sannleiki, að sjúk- 
lingar eru yfirleitt ver stæðir en heil- 
brigðir menn. Sjúkdómar em tíðastir 
meðal fátæklinga og gamalmenna, sem 
erfitt veitist að vinna fyrir sjer. Og auk 
þess, sem slíkir menn þyrftu að gjalda 
lækningarkostnað, legðist á þá ýmislegt 
fleira, sem nú er dýrara og tilfinnan- 
legra en í venjulegu ári. Má nefna 
vinnutap t. d., sem er þung álaga á þess- 
um tímum. Enn fremur má nefna 
kostnað við að leita læknis. Hestlán eru 
og hálfu dýrari en áður voru þau. Einn- 
ig eru vjelbátaferðir eða bifreiðaferðir 
miklu dýrari, þar sem slíkra ferðatækja 
þarf við, til þess að vitja læknis. Allur 
þessi kostnaður legst á bak sjúkling- 
anna.

En hvað gerir hið opinbera til þess 
að hjálpa þessu fólki?

Alls ekkert. En ýmsum embættis- 
mannastjettum er á margan hátt gert 
greiðara fyrir að komast af heldur en 
áður. í stað þess á að gera sjúklinga að 
skattstofni, til þess að bæta kjör þessara 
embættismanna. Á það viljum vjer ekki 
fallast.

En vjer erum fúsir á að bæta kjör 
lækna samkvæmt þvi, sem farið er fram 
á á þgskj. 393, eða hækka laun þeirra 
um 500 kr. á ári. Ef sú uppbót þykir of

lág, er jeg fús á að hækka hana, og sjálf- 
sagt virðist mjer, að greidd sje af henni 
dýrtiðaruppbót. Vjer viljum gjarna 
bæta læknunum svo, að þeir megi við 
una. Eins og allir munu sjá, eru 1500 
kr. harla lág árslaun, t. d. á útkjálka 
lands, þar sem aukatekjur eru litlar, 
en erfiðleikar miklir við að eiga.

Mjer virðist því síður ástæða fyrir 
leiðtoga læknafjelagsstjórnarinnar að 
vita þingmenn fyrir, þó að þeir vilji ekki 
hækka taxtann með lögum, þar sem 
þeir kannast sjálfir við, að læknar sjeu 
ekki bundnir við taxtann, nema ekki 
náist samkomulag að öðrum kosti. peir 
segja, að það sje orðinn siður að setja 
læknishjálp töluvert hærra en ákveðið 
er í taxtanum. því síður er þá þörf á 
að hækka taxtanna, úr því að hann gild- 
ir að eins, þegar ekki verður samkomu- 
lag milli hlutaðeigenda. Við þvi er ekk- 
ert að segja, þó að læknar fari ekki eftir 
taxtanum, ef um annað semst. peir, sem 
efni hafa á, greiða þá læknum hærra 
gjald. En fyrst svo er, að læknar þykjast 
ekki fara eftir taxtanum, þá skil jeg 
ekki hverja ástæðu þeir geta haft til að 
gera þennan úlfaþyt út af málinu. pað 
virðist þá helst gert til þess, að geta 
gengið að fátæklingunum með oddi og 
eggju, sem eigi geta goldið læknishjálp- 
ina háu verði. En slík þvingunarlög get 
jeg ekki samþykt, og mun jeg því greiða 
atkvæði móti frv. En þó að hinar 
illgirnislegu og óviturlegu getsakir 
læknaformannanna í margnefndrf 
grein sje læknastjettinni síst til hagn- 
aðar, þá vil jeg eigi láta stjettina gjalda 
þess, þó að hún hafi tasvíga forvigis- 
menn. Jeg vil láta stjett þessa njóta 
allrar sanngimi. En um frv. er það að 
segja, að þó að skrifaðar yrðu hundrað 
skammagreinar um mig og aðra þm., 
mundi jeg ekki ljá því fylgi mitt.
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Forseti: Út af ummælum hv. þm. N.- 
p. (B. Sv.), að eigi hafi verið leyfilegt, 
að taka mál þetta aftur til meðferðar á 
þessu þingi, úr því að það hafi áður 
verið felt, skal jeg leyfa mjer að geta 
J>ess, að þetta hefir verið athugað, og 
niðurstaðan orðið sú, að frv. það, sem 
hjer liggur fyrir, á þgskj. 391, sje ekki 
sama og frumvarpið á þgskj. 178, er 
felt var hjer í deildinni á fundi 23. f. m. 
í 28. gr. þingskapanna segir: „Laga- 
frumvarp, er önnur hvor deildin hefir 
felt, má eigi bera upp aftur á sama 
þingi“. Og með því að bera þetta frv. 
saman við frv. það, sem felt var, má 
sjá, að á þessum tveim frv. er ekki að 
eins orðamunur, heldur einnig talsverð- 
ur munur að efni, og verður því ekki 
sagt, að hjer sje um sama frv. að ræða.

Fyrir því er hjer með úrskurðað, að 
framangreind ákvæði þingskapanna sjeu 
ekki því til fyrirstöðu, að frv. þetta 
verði tekið til meðferðar af hv. deild.

Magnús Pjetursson: Jeg get ekki stilt 
mig um að kveðja mjer hljóðs, af því 
að jeg var frsm. líks máls áður, og þó 
sjerstaklega af hinu, að hv. þm. N.-p. 
(B. Sv.) veittist að læknastjettinni og 
formönnum hennar; en jeg tel mjer 
skylt að bera hönd fyrir höfuð henni.

Jeg get slept að fjölyrða um það, 
livort leyfilegt sje að bera þetta frv. 
fram, þar sem nú er fallinn forseta- 
úrskurður um það atriði. En jeg skal 
J>ó taka það fram, að það er beinlínis 
sagt móti betri vitund, að þetta frv. hafi 
■verið felt með 15 atkv., því að brtt., sem 
var samhljóða þessu frv., kom aldrei 
fil atkvæða, heldur voru þær teknar 
aftur.

Svo virðist, sem hv. þm. N.-p. (B. 
Sv.) hafi sárnað árásirnar í Lækna- 
blaðinu. Og jeg skal ekki lá honum, þó

að honum svíði, og er það að makleg- 
leikum.

Hann getur ómögulega rjettlætt af- 
stöðu sína nje annara hv. þm., sem fóru 
með atkvæði sitt á sama hátt og hann, 
með því einu, að þeir hafi látið í ljós, 
að þeir á annan hátt vildu bæta kjör 
lækna. Ef hugur hefði þar fylgt máli, 
mundu þeir hafa borið fram till. þess 
efnis áður en þeir drápu frv. hjer um 
daginn. Og því fremur var ástæða til 
að ætla, að þeir meintu ekkert með 
þessu hjah sínu, þar sem margoft var á 
þá skorað að koma fram með tillögur, 
og málið hjer um daginn einmitt dregið 
á langinn til þess að þeim gæfist kostur 
á að koma fram með brtt. J?að var því 
læknum sýnilega til lítils gagns, alt 
þeirra málæði, því vitanlega geta þeir 
ekki lifað á þvi einu, að hátt sje galað 
hjer á þingi um, hve bágborin kjör 
þeirra sjeu.

pá var það og annað, sem ástæða var 
fyrir forvígismenn lækna að taka illa 
upp, og það var aðferðin, sem höfð var 
við, er frv. var drepið. Jeg býst við, að 
hv. þm. muni hvaða aðferð var við 
höfð til þess að myrða þetta frv. pað 
kom fram brtt. við till. nefndarinnar, og 
fór sú till. í þá átt, að lækka um helm- 
ing „procentu“-töluna. Og því næst,áður 
en nokkur timi vanst til að ræða málið 
og till., var hún tekin þegjandi aftur, 
og frv. drepið umsvifalaust. pessi lúa- 
lega og móðgandi aðferð átti mikinn 
þátt í því að tendra reiðina í hugum 
þeirra manna, er frv. báru fyrir brjósti, 
enda munu hv. þm., sem voru frum- 
kvöðlar að þessu, hafa iðrast eftir fljót- 
færni sína, og því mun þeim hafa sviðið 
það, er um þá var sagt siðar. En fram- 
koma brtt. gerði fylgismenn frv. ör- 
ugga um, að engin launráð hefðu farið 
fram bak við tjöldin og í skúmaskotun-
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um, til þess að ráða niðurlögum frv.
Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) fór hálf 

óvirðulegum orðum um málgagn lækna, 
og fæ jeg ekki sjeð á hverju hann 
byggir þau ummæli sín. pað er að vísu 
satt, að það gæti verið ámælisvert, að 
læknastjettin skuh ekki gefa út fræði- 
rit um heilbrigðismál, en þess ber að 
gæta, að alþýða vill ekki kaupa slikt rit. 
J?að er ekki langt síðan að þess háttar 
rit var gefið út að tilhlutun lækna, en 
það gat ekki þrifist, þvi enginn vildi 
kaupa það. pá get jeg ekki heldur vítt 
blöðin, sem tóku óbeðin upp greinina 
úr Læknablaðinu um þetta mál, þvi jeg 
veit ekki betur en að meginþorri lands- 
manna, og er mjer sjerstaklega kunnugt 
um ibúa i þrem sýslum, hafi tekið i 
sama strenginn og talið hina mestu 
ósvinnu meðferð þingsins á frv., og tel 
jeg það virðingarvert af blöðunum að 
láta svo skýrt í ljós skoðun sína, þó með 
annars orðum sje.

pá hjelt hv. þm. N.-þ. (B. Sv.) því 
fram, að það væri rangt hermt í Lækna- 
blaðinu, að þm. vildu ekki bæta kjör 
lækna. Jeg hefi sýnt fram á, að þetta er 
algerlega rjett hermt, því að það er ekki 
hægt að taka mark á orðum þm. einum 
saman, heldur verða rökin að sýna, að 
hugur fylgi máh. Að síðustu, áður en 
jeg lýk máh mínu um frv. sálaða, þá 
vil jeg sjerstaklega mótmæla þeim orð- 
um, er hv. þm. N.-p. viðhafði um for- 
vigismenn læknastjettar þessa lands, 
þar sem hann kahar þá bæði „óvitra“ 
og „miður góðgjarna.“ pessi orð mæla 
sjálf á móti sjer, og það þykist jeg geta 
staðhæft með fullum rjetti, að enginn, 
hvorki utan þings nje innan, mundi 
verða til þess að taka undir þessi orð 
hv. þm. nje bera ábyrgð á jafn ósæmi- 
legum árásum á fjarstadda menn.

pá skal jeg fara nokkrum orðum um

stefnumuninn, sem fram hefir komið 
í þessu máh. Jeg tók það fram, er launa- 
mál lækna kom fyrst til umr. í þesari 
hv. deild, og jeg segi það enn þá, að 
læknum megi á sama standa af hverju 
þeir fái uppbótina, hvort sem það nú 
er af föstum launum eða aukatekjum 
með taxtahækkun, og síst er það verra 
fyrir þá að fá uppbótina beina leið úr 
landssjóði, því það er auðsætt, að það 
er tryggara heldur en að fá hana frá 
sjúklingunum. En þó nú uppbótin hefði 
verið veitt með því að hækka taxtann, 
þá væri það samt sem áður ekki rjett, 
sem fjárveitinganefnd hefir verið borið 
á brýn, að hún gerði sjúkdóma að gjald- 
stofni. pað hefir sem sje komið áður 
fram hjer á þingi, að byggja yrði á því 
fyrirkomulagi, sem hingað til hefirverið 
látið ráða í launamálum, og sú stefna 
í launum læknanna er, að þeir taki laun- 
in bæði af alþýðu og úr landssjóði. 
pessa stefnu hefir fjárveitinganefnd 
þrætt, og sje jeg því ekki, að hún sje 
ámæhsverð fyrir það. En ef einhverjum 
skyldi sýnast annað, þá er það ekki 
nema rjett fyrir þá að koma fram með 
brtt., enda hefir fjárveitinganefnd lýst 
því yfir, að hún mundi ekki amast við 
því, að t. d. yrði öh uppbótin borguð 
úr landssjóði. Og það hefir jafnvel ver- 
ið ákveðið, að ef þetta frv. yrði felt, þá 
mundi fjárveitinganefnd koma fram 
með till. í þá átt, að greiða uppbótina 
úr landssjóði.

pá gat hv. þm. N.-p. (B. Sv.) þess, að 
það væru svo margir aðrir skattar, sem 
legðust á sjúklingana, heldur en þeir, 
sem læknar legðu. petta er alveg rjett 
hjá honum. Og jeg verð því að segja, 
að þessi kostnaður, sem við bættist, ef 
þetta frv. yrði samþ., mundi ekki gæta 
neins, ef tekið yrði hundraðstal af öh- 
um kostnaðinum. Hvað mundi þess t.
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<1. gæta, þó þeir fengju 15 aur. meira 
um kl.st. það er rjett hjá manni nokkr- 
um orðheppnum, norður í Húnavatns- 
sýslu, er hann sagði, að ef einhver þyrfti 
að fá sjer fylgdarmann, þá skyldi hann 
reyna að fá lækninn, þvi að þeir væru 
án efa langódrustu fylgdarmennirnir. 
(H. K.: Æth læknarnir vildu taka þann 
starfa að sjer.). Jeg geri nú að vísu ekki 
ráð fyrir því, en það mætti láta það líta 
svo út, sem verið væri að sækja lækn- 
inn þangað, sem maður ætlaði. Og gæti 
jeg vel trúað, að hv. þm. Barð. (H. K.) 
mundi geta gert sjer upp einhvern 
kvilla, til þess að fá jafngóðan fylgdar- 
mann og Iæknirinn er.

þá mintist hv. þm. N.-p. (B. Sv.) á 
það, að ekki væri mikil þörf á að hækka 
taxtann, þar sem læknar væru ekki 
hcinlínis skyldaðir til þess að fara eftir 
honum, og sagði hann enn fremur, að 
eftir því, sem Læknablaðiðsegði,mundu 
læknar ekki fara eftir taxtanum. það, 
sem hann hafði upp eftir Læknablaðinu, 
er rjett, en jeg get ekki sjeð, að það 
komi mikið þessu máli við, þótt svo 
væri, að læknar hefðu eitthvað hækkað 
gjaldskrá sína, sumir hverjir. Annars 
hefi jeg ekki orðið mikið var við það, 
að læknar hafi alment hækkað taxtann, 
en hitt hefi jeg heyrt, að sumir menn 
hafi borgað meira heldur en þá hefir 
horið skylda til. En hafi nú læknar 
hækkað alment taxtann, þá er það ekki 
meðmæh með því, að löggjafarvaldið 
skuli ekki hækka hann, því mjer finst 
það miklu fremur vera ástæða til þess 
að taxtinn verði hækkaður, þar sem 
það eftir þessu er sýnt, að fólkið hefir 
ckkert á móti því og telur það jafnvel 
sjálfsagt. Annars er það augljóst, að 
læknar, sem lengi hafa verið í sama 
hjeraðinu og vanir eru að fara eftir 
gjaldskrá, og fólkið svo að segja þekkir

það verð, sem læknirinn er vanur að 
taka nærri fyrir hverja bæjarleið, — 
er augljóst, segi jeg, að þeir læknar 
muni kynoka sjer við að hækka taxtann 
án lagaheimildar.

Áður en jeg sest niður vil jeg benda 
þeim mönnum, sem andvígir eru þess- 
ari stefnu, á það, að til er önnur leið 
i máhnu heldur en að láta sjúklingana 
borga, og hún er sú, að veita læknum 
dýrtíðaruppbót af aukatekjum þeirra. 
Annars stendur mjer, fyrir mitt leyti, 
nokkurn veginn á sama um, hvor leiðin 
verður farin, því aðalkjami málsins er 
fyrir mjer sá, að bætt verði á einhvem 
hátt úr kjörum lækna.

Frsm. (Matthías ólafsson): Jeg skal 
ekki verða fjölorður, en það vil jeg láta 
hv. þm. vita, að þó þeir nú drepi þenna 
uppvakning, þá eru þeir samt ekki laus- 
ir við hann, því svo segir að minsta 
kosti þjóðtrúin, að slíkir uppvakningar 
gangi þá aftur og fylgi eftir það þeim, 
sem drap hann. Jeg þykist því vita, að 
þótt það takist að sálga þessum upp- 
vakningi, þá mundi hann samt ekki láta 
þá í friði, því hann verður með órjettu 
drepinn.

pað, sem aðaUega greinir hv. þm. N,- 
J?. (B. Sv.) og mig i sundur, er það, að 
hann vill láta landið borga læknunum 
alt, en það get jeg ekki fallist á, og það 
var þessi stefna, sem nefndin gat ekki 
heldur fallist á. þessi stefna ríður líka 
beinlínis í bága við þá venju, sem tiðkuð 
er. Hví borga menn smiðnum fyrir að 
byggja hús, og hví skyldu menn þá ekki 
alveg eins borga lækninum fyrir unnið 
verk sitt, verk, sem hefir í för með sjer 
bætta heUsu? Jeg verð því að álíta þá 
stefnu rjetta, að láta sjúkUngana borga 
nokkuð af þvi, sem læknirinn kost- 
ar, og má hv. þm. N.-p. (B. Sv.) hanga
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i þessari skoðun eftir þörfum, og finna 
nlt það til foráttu, sem hann getur, því 
hún verður jafnrjett eftir sem áður. 
J?á sagði hv. þm. N.-p. (B. Sv.), að það 
væri ekkert gert af landssjóðs hálfu 
til þess að minka böl sjúklinganna, en 
þetta er ekki rjett, því þar sem sjúkra- 
samlögin eru komin á, þar leggur lands- 
sjóður þeim nokkurt fje. J?á var sami 
hv. þm. að tala um, að vissir menn væru 
að gera úlfaþyt út af þessu. En mjer er 
spum, hver gerir meiri úlfaþyt í þessu 
máli heldur en hann sjálfur og hans 
samherjar?

J?á vil jeg lýsa yfir þvi, að jeg fyrir 
mitt leyti mun greiða atkvæði mitt með 
}>vi að hækka föst laun lækna eftir þvi 
sem ráð er gert fyrir á þgskj. 393, ef 
þetta yrði ekki samþ., en það verð jeg 
að segja, að mjer er það þvert um geð, 
þó jeg neyðist til þess að gera það, því 
þ>að er mín sannfæring, að læknar eigi 
að fá borgun frá þeim, sem mest hafa 
þörf fyrir þá. og ef hver einstaklingur út 
af fyrir sig treystist ekki til þess að 
borga lækninum, þá eiga menn að slá 
sjer saman í sjúkrasamlög og bera 
þannig hver annars byrði. Hv. þm. N,- 
þ. (B. Sv.) getur ómögulega varið sig 
fyrir því, að hann hefur ekkert gert til 
7 ess að bæta kjör lækna, þrátt fyrir 
orðamergð sína, annað en að rífa það 

iður, sem aðrir hafa reynt að byggja 
pp, og sjá allir hvilík hjálp er að slíku.

Gísli Sveinsson: pegar málið um 
hækkun á taxta lækna var hjer til umr. 
fyr á þessu þingi, var jeg einn þeirra 
manna, sem fylgdi því, og þótti mjer 
leitt, að fyrir því fór eins og raun ber 
vitni um. Og það, sem síðar hefir komið 
á daginn í þessu máli öllu saman, finst 
mjer bera þess merki, að þeir, sem þá

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

voru æstastir með því að fella frv., hafi 
líka eftir á sjeð eftir því frumhlaupi 
sínu. Finst mjer það bera vott um þetta, 
að þegar jeg og fleiri hv. þm. komum 
fram með till. í þá átt, að veita læknum 
dýrtíðaruppbót af aukatekjum þeirra, 
voru meðflm. þeirrar till. engu síður 
þeir menn, sem gengu með til þess að 
fella taxtahækkunarfrv., heldur en hin- 
ir, er þv, fylgdu.

En menn verða og að gæta þess, að 
till. okkar um dýrtíðaruppbót af auka- 
tekjum lækna er ekki í meira samræmi 
við hækkun á föstum lanum þeirra 
heldur en á taxtanum. En þegar þetta 
frv. er nú á dagskrá, mætti segja, að það 
horfi öðruvísi við lieldur en áður, þvi 
mönnum þarf ekki að vera nú eins illa 
við að hækka laun lækna hin föstu, þar 
sem nú er gert ráð fyrir, að nokkur 
launahækkun fari fram að því er snertir 
flesta embættismenn landsins.

1 þessu frv. eru gerðar till. um dálitla 
launabót handa hjeraðslæknum, en jafn- 
framt ber að gæta þess, að læknum 
mun finnast sú úrlausn, sem þar er gert 
ráð fyrir, nokkuð léttvæg, og munu því 
vart geta sætt sig við hana, nema líka 
fáist einhver önnur uppbót.

þegar jeg nú athuga þessar tvær 
stefnur, að landssjóði blæði einum, og 
að eins föstu launin verði hækkuð, eða 
þá að alþýða beri og kostnaðinn að 
nokkru leyti, þannig, að læknum verði 
leyft að hækka taxta sinn, þá verð jeg að 
segja, að jegfylgi heldur þeimhv.þm.og 
hv.fjárveitingan.,semvilja leyfalæknum 
að hækka nokkuð taxtann. pað er aðal- 
lega hv. þm. N.-p. (B. Sv.), sem að þessu 
sinni reynir að halda uppi vörnum fyrir 
þá stefnu, er vill, að landssjóð blæði ein- 
um. Ef þetta væri í raun og sannleika 
heitasta ósk hv. þm. N.-J?. (B. Sv.), þá

6
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ætti hann að koma fram með till. til 
breytingar á því ástandi, sem nú er. 
En það er víst, að þótt læknum væri 
leyft að hækka taxta sinn, þá yrði engin 
breyting á stefnu til hins verra, frá 
sjónarmiði almennings, sem þegar lög- 
um samkvæmt á að borga læknum, — 
sjerstaklega þegar þess er nú gætt, sem 
komið hefir hjer fram, að læknar hafi 
þegar hækkað taxta sinn, og ekkert er 
að því fundið. Ef nú þetta er áreiðan- 
legt, þá skl jeg ekki, að það skaði mikið 
að gera t. d. þessa hækkun leyfilega. 
Jeg hygg þvi, að það sje einhver grýla, 
sem komið hefir af stað mótþróanum 
gagnvart þessari taxtahækkun. það hef- 
ir komið fram hjer, og þó einkum hjá 
hv. þm. N.-p. (B. Sv.), að það væri ekki 
almenningur, sem borgaði læknum 
kaup, en þó er því nú svo farið, því að 
við almenning skilur maður ekki einn 
einstakan mann, heldur heildina. Ogþótt 
svo kunni að vera, að allur almenningur 
verði ekki veikur undir eins eða að 
sama sinni, þá getur þó allur almenn- 
ingur orðið sjúkur, eða hver einstakur, 
einhverntíma. Enda er það lika inni- 
hald laganna hjer að lútandi og gjald- 
skrár, að almenningur eigi að borga 
aukakaup lækna. Hitt verður auðvitað 
að telja með öllu rangt, að hjer sje nokk- 
uð i áttina til þess að gera sjúkdómana 
að skattstofni. Og sjúkdómarnir geta 
ekki fremur talist skattstofnar, þó að 
fólk verði að borga lækninum fyrir að 
vinna bug á þeim, heldur en hver önnur 
verk, sem menn láta vinna fyrir sig og 
borga.

pessum staðhæfingum hjá hv. þm. 
N.-p. (B. Sv.) er því slegið fram út í 
bláinn, til þess að gera þetta mál óvin- 
sælla. Menn verða og að gæta þess, að 
þó að menn verði eða sjeu veikir, þá 
þurfa þeir ekki endilega að vera illa

staddir fjárhagslega. pví að það er eng- 
an veginn sagt, að þeir verði sjerstak- 
lega veikir, sem fátækari eru, nema þá 
helst á nokkrum stöðum í stórbæjunum^ 
en slíks gætir ekki út um sveitir lands- 
ins. par má áreiðanlega svo segja, að 
sjúkdómarnir fari ekki í manngreinar- 
álit. Sjúklingar á slíkum stöðum geta 
því yfirleitt alls ekki talist of góðir til 
þess að greiða fyrir læknishjálpina, ef 
þeir eru þess megnugir. Jeg hefi heldur 
ekki orðið var við það, að menn hafi 
talið eftir borgun fyrir læknishjálp; 
getur verið, að það hafi komið einstaka 
sinnum fyrir, er læknar hafa tekið því 
hærra fyrir verk sitt, og kann ske mis- 
heppnast, að menn hafi kveinkað sjer 
nokkuð, en það er þó ekki svo oft, a& 
ástæða sje til þess að bera það fram 
hjer í deildinni sem algilda reglu. pað 
er líka kunnugt, að læknar fara einmitt 
mjög í „manngreinarálit“, það er a$ 
segja, að þeir taka oft hærri borgun af 
ríkum heldur en fátækum, þó verkiS 
sje hið sama. Ef fara ætti nú inn á þú 
braut, að landssjóður greiddi einn lækn- 
um fyrir starf þeirra, þá er það í fyrsta 
lagi áreiðanlegt, að þeir, sem vel eru 
stæðir, mundu græða á því, en í annan 
stað stórt efamál, hvort þeir, sem verst 
eru staddir, mundu græða svo ýkja- 
mikið. Jeg hygg þvi, að almenningi 
mundi vera lítill greiði gerður, þótt sú 
stefna yrði ofan á. Og þjóðfjelaginu og 
sjóði þjóðarinnar yrði að því beinn ó- 
greiði.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) sagði einnig, 
að hið opinbera gerði ekkert til að 
ljetta undir með hinum sjúku. (B. Sv.: 
Jeg sagði, að ekkert væri gert fyrir þá 
vegna dýrtíðarinnar sjerstaklega). pað 
getur verið, að ekki sjeu gerðar neinar 
sj erstakar dýrtíðarráðstafanirfyrir sj úk- 
lingana. En mjer finst ekki nema eðli-
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legt, að dýrtíðin komi niður þar eins og 
annarsstaðar, ef sjúklingarnir geta á 
annað borð risið undir henni efnalega. 
J?eir, sem eru svo vel stæðir, að þeir 
geta borgað, þeir eru ekki of góðir til 
að borga hærra á þessum tímum en 
endramær, eins og þeir vérða að borga 
hærra fyrir hverja aðra vinnu, sem fyrir 
þá er unnin. Dýrtíðin kemur því ekki til 
greina í þessu sambandi, nema hvað 
læknana snertir. — En hitt er öllum 
Jtunnugt, að hið opinbera borgar að 
nokkru leyti læknunum laun þau, sem 
þeir eiga að hafa sjer til viðurværis, að 
hinu leytinu er þeim heimilað að taka 
íyrir læknisverk sín, samkvæmt gjald- 
skránni. En það tekur ekki nokkru tali, 
hve langt það er fyrir neðan alla gegnd 
mú, sem þeim er ætlað að taka.

í kaupstöðunum, þar sem frjáls 
læknasamkepni er, eru menn tiltölu- 
lega illa settir gagnvart háum kröfum 
lækna. par ráða menn ekki við það 
verðlag, sem læknar setja á læknishjálp 
sína, með þvi að mikið eru sóttir aðr- 
ir læknar en hjeraðslæknar, — læknar, 
sem bæði stunda menn á heimilum sin- 
um og eru við riðnir sjúkrahús og spit- 
ala. peir taka fyrir læknishjálp sína 
eins og þeim sýnist, og almenningur 
sækir til þeirra engu minna en til hinna, 
ef þeir á annað borð hafa orð á sjer 
sem góðir læknar. í sveit eru menn 
aftur á móti betur settir hvað þetta 
atriði snertir. par er að jafnaði ekki 
um annan lækni að gera en hinn íaun- 
aða hjeraðslækni, og hann verður að 
halda sjer að mestu við hina lögákveðnu 
gjaldskrá. í raun og veru yrðu menn 
í sveitunum enn þá betur settir en áð- 
ur, ef þeir þyrftu ekki að borga fyrir 
læknisverk sín, nema þetta litla gjald, 
eftir hinni núgildandi gjaldskrá, og að 
eins landssjóður yrði látinn blæða. Og

þeir eru enn betur settir fyrir það, að 
víða í sveitum og smærri kauptúnum 
eru nú komin upp sjúkraskýli, sem 
landssjóður styrkir að einhverju leyti.

Jeg get ekki sjeð, að andmælendum 
þessa frv. sje nokkur ágóði að því að 
drepa það. Um það, hvort málið sje 
of skylt máh, sem áður hefr verið 
felt hjer í deildinni, þýðir ekki að tala. 
pað er hæstv. forseta að kveða upp 
úrskurð um það, sem hann og þegar 
hefir gert. pað má þvi ekki koma til 
álita, er menn ákveða afstöðu sína til 
frv. Hitt er það, sem kemur til greina, 
hvort menn geti fylgt frv. að efni til, 
hvort stefnan, sem í því felst, sje þess 
verð að fylgja henn eða ekki. Og jeg 
verð að álíta, að þeir, sem eru and- 
vígir þessu frv., lýsi sig með því and- 
viga þeirri stefnu, að þeir, sem nota 
lækninn, borgi honum, að mestu eða 
nokkru, fyrir þá fyrirhöfn, sem hann 
hefir þeirra vegna. Hjer eftir, sem 
hingað til, munu læknar fara nokkuð, 
eða allmjög, eftir efnum og ástæðum 
með gjald fyrir læknishjálp sína. Eng- 
ir embættismenn hafa sýnt það betur 
en læknar, og engir embættismenn 
hefðu heldur getað sýnt það betur en 
þeir, að þeir jafnan hafa tekið tillit til 
ástæðna þess fólks, sem þeir gera eitt- 
hvað fyrir. peir munu að jafnaði setja 
upp ríflega borgun við þá, sem þeir 
vita að hafa efni á að borga, en mjög 
litla, eða jafnvel enga borgun við þá, 
sem efnalausir eru. pað er því ekki 
mikil ástæða til að mótmæla frv. frá 
sjónarmiði fátæklinganna, eða þykjast 
vera að tala þar fyrir þeirra hönd.

Jeg mun að sjálfsögðu fylgja þessu 
frv., éins og jeg var fylgjandi því frv. 
sem áður var hjer á ferðinni. Till. mín 
o. fl. um dýrtiðaruppbót af aukatekj- 
um lækna mun þá ekki koma til greina,
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ef málið kemst í það horf, sem því er 
aetlað að komast með þessu frv.

Einar Jónsson: Eins og háttv. deild- 
armenn sjálfsagt muna, er jeg einn af 
þessum stórsyndurum, sem urðu til að 
ráða niðurlögum frv. þess um hækkun 
á aukatekjum lækna, sem felt var hjer 
í deildinni um daginn. Og jeg er ekki 
kominn á aðra skoðun síðan þá. Jeg 
er enn þá á sömu skoðun, sem jeg lýsti 
yfir við umræðurnar um það mál, að 
rjettmætt sje að bæta kjör læknanna, 
en að það eigi að gera á þann hátt, að 
hækka föst laun þeirra, en ekki þær 
tekjur, sem þeir fá eftir gjaldskránni. 
— Viðvíkjandi því sem háttv. þm. 
Stranda. (M. P.) var að tala um, að 
nokkrir þm. hefðu verið að gala um 
það, að þeir vildu bæta kjör læknanna, 
en kæmu svo ekki fram með neitt í 
þá átt, þá skal jeg viðurkenna, að jeg 
var einn af þeim fyrstu, sem hóf and- 
mæli gegn frv. En jeg tek ekki til mín 
neinar ákúrur fyrir það. Jeg kannast 
ekki við það, að jeg hafi galað umbætur, 
án þess að gera neitt til að koma þeim 
á, því jeg gerðist strax meðflutningsm. 
að frv.,sem fór framáaðbætakjörlækna 
og fór í því efni lengra en frv. það, 
sem nú er fram komið, á þgskj. 391. 
Sú leiðin, til að bæta kjör lækna, sem 
þar er farin, — eins og háttv. þm. 
Stranda, (M. P.) líka hefir bent á, — er 
vel fær, og jeg verð að álíta, að að öllu 
samanlögðu sje það rjettasta leiðin. En 
jeg vil ekki skifta uppbótinni niður í 
margar leiðir.

Jeg ljet að öðru leyti í ljós skoðun 
mína á þessu máli við umræður um 
fyrra frv., og skal ekki endurtaka neitt 
af því hjer, enda hafa aðrir tekið fram 
sumt af því, sem ástæða er til að athuga.

Háttv. þm. Stranda (M. P.) sagði, að

það væri almenn ánægja úti um land 
yfir því, að læknataxtafrv. var drepið 
hjer á dögunum. Jeg verð nú að álita, 
að háttv. þm. hafi ekki fyrir sjer neitt 
almannamál, því hann hefir ekkert 
um það spurt. En viss er jeg um það, 
að allur þorri almennings mundi held- 
ur greiða atkvæði með því að hækka 
fremur launin en gjaldskrána.

Háttv. þm. V.-Sk, (G. Sv.) vildi, að 
læknirinn fengi einhverja borgun frá 
sjúkhngnum fyrir læknishjálp sína. 
pað fá þeir hvort sem er. Sjúklingamir 
sleppa ekki við að borga lækninum, 
þó ekki sjeu hækkaðir taxtarnir, meðan 
núgildandi gjaldskrá er í gildi, og jeg 
fyrir mitt leyti hefi enga tilhneigingu 
til að nema hana úr gildi. Mig furðar 
það stórlega, að nokkur skuh geta verið 
á móti því, að landssjóður borgi lækn- 
unum það, sem vantar á, að þeir geti 
lifað af tekjunum, sem þeir hafa, en 
vilja heldur leggja þunga skatta á 
sjúklingana, sem verða að bera manna 
þyngstar ábyrðar.

Jeg skal með fúsu geði fylgja því, að 
hækka laun læknanna meira en farið 
er fram á í frv. á þgskj. 391, eða þá 
að veita þeim dýrtíðaruppbót af aukja- 
tekjunum, þó jeg búist við því, að 
aukatekjurnar verði þá meiri en læknar 
láta nú í veðri vaka að þær sjeu. Jeg 
á bágt með að trúa þvi, að aukatekjur 
lækna sjeu ekki meiri en þeir alment 
gefa upp.

Sjerstaklega finst mjer það að at- 
huga við hækkun gjaldskrárinnar, að 
þeim, sem veikir eru, eru með því bak- 
aðir erfiðleikar. pví við það verða menn 
að kannast, að það eru fleiri fátækir 
en ríkir, sem veikir eru, og þá munar 
því um sjerhverja hækkun á læknis- 
kostnaðinum. pó háttv.. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.) haldi þvi fram, að ekkert fleirí
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sjúklingar sjeu fátækir en hinir, sem 
efni hafa á að borga fyrir sig, þá er það 
ekki rjett. Lífsskilyrði fátækhnganna 
eru þannig, og híbýli og aðbúnaður 
allur lakari og orsakar tíðari veikindi 
meðal fátækhnga en efnamanna.

Annað atriðið er það, að þeir, sem 
langt eiga að sækja til læknis, verða að 
borga miklu meira fyrir læknishjálp 
sína, ofan á annan kostnað við að vitja 
læknisins, en þeir, sem búa í grend við 
læknissetrið, komast að miklu leyti hjá 
þessari hækkun.

pegar um það er að ræða, að líkja 
ferðakaupi læknanna við kaup verka- 
manna eða vinnumanna, þá er þar 
óhku saman að jafna. Læknamir eru 
fyrst og fremst launaðir til þess að hafa 
þessi stðrf á hendi, og í öðru lagi eru 
þeim lögð til flutningatæki og borg- 
aður fyrir þá allur kostnaður við ferð- 
ina. peir leggja til þreytuna, sem af 
ferðinni leiðir, og annað ekki. Með 
verkamanninn er aftur öðru máli að 
gegna. þó kaup hans sje hærra, þá verð- 
ur hann að fæða sig og kosta að öhu 
leyti af þessu kaupi.

Háttv. þm. N.-p. (B. Sv.) mintist á 
það, að við, sem atkvæði greiddum móti 
gjaldhækkunarfrv. um daginn, hefðum 
orðið fyrir skömmum í opinberum blöð- 
um. En jeg verð að segja það, að 
skammir hafa sömu áhrif á mig og 
hann sagði að þær hefðu á sig. Jeg tek 
þær ekki minstu vitund til greina á 
nokkurn hátt. J?ó skrifaðar væru um 
mig 20 skammargreinar og hver þeirra 
væri gefin út 20 sinnum, þá stæði jeg 
jafnkeikur fyrir því, með eða móíi 
hvaða mál sem er. pað, sem sagt er 
um mig sjerstaklega, eða þingið í heild 
sinni, hvort heldur er í kirkjuræðum 
eða í blaðagreinum,það hefir ekki nokk- 
ur minstu áhrif á mig. En slíkar kirkju-

ræður geta stundum gert mig undrandi, 
eins og t. d. ein kirkjuræða, sem hald- 
in var hjer i Reykjavík í vetur og síð- 
an kom út sem grein í blöðum. pessi 
grein gerði mig undrandi fyrir þá sök, 
að hún kom frá presti, eins og gefur 
að skilja, þar sem það var kirkjuræða. 
En hitt var ekki síður undravert, að hún 
skyldi koma frá fyrverandi þingmanni, 
sem fyrst og fremst gat sjer engan af- 
burða orðstír með þingsetu sinni, 
en ætti því fremur, fyrir það að hafa 
verið þm., að skilja, hversu óholt það er, 
að ala á lítilsvirðingu fyrir þinginu. í 
þessari grein er því haldið fram, að 
þingið sje hvorki húshæft nje kirkju- 
græft. Mig furðar á því, að nokkur mað- 
ur, sem er svo miklu skyni og mentun 
gæddur, að geta skrifað blaðagrein, 
skyldi geta lagt sig i að skrifa annað 
eins, þó ekki þurfi mikla hæfileika til 
þess. Óvandaðar skammir geta líka all- 
ir skrifað, sem kunna á annað borð að 
halda á penna. En slíkar greinar hafa 
lítil áhrif á fjöldann. (E. A.: pað lítur 
einmitt út fyrir að þær hafi haft tals- 
vert mikil áhrif á háttv. þm. (E. J.), því 
hann talar svo mikið um þetta). — 
pað þýðir því ekki fyrir nokkurn mann 
að taka penna til að skrifa slíkt, ef jeg 
á í hlut.. — pað er svo ekki ástæða til 
að segja meira um málið frá minni 
hálfu. Jeg mun sýna það með atkvæði 
mínu, hvað jeg vil að fram gangi.

Forsætisráðherra (J. M.): Frá sjón- 
armiði læknanna skiftir það ekki miklu, 
hvort þeir fá uppbót á aukatekjum sín- 
um frá sjúklingunum eða úr landssjóði. 
pað er meira að segja betra fyrir þá 
að fá dýrtíðaruppbót úr landssjóði, 
því aukatekjurnar yrðu þá miklu hærri, 
þar sem það mun mjög algengt, að 
læknar gefi upp meira eða minna af
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aukatekjum sínum, þegar fátæklingar 
eiga í hlut. pað er því betra fyrir lækn- 
ana að fá dýrtíðaruppbótina úr lands- 
sjóði, því annars tapa þeir oft bæði 
upphaflega gjaldinu og viðbótinni. En 
kvort rjett er að halda inn á þá braut, 
er samt vafasamt. — Jeg skal ekki fara 
mikið út í það mál. Jeg hefi látið í ljósi 
skoðun mína á því áður, þegar þetta 
eða svipað mál var hjer á ferðinni, og 
jeg finn enga ástæðu til að endurtaka 
neitt af því nú.

Meðan ekki koma fram neinar till. 
um það að bæta laun læknanna, eða 
að veita þeim dýrtiðaruppbót af aukja- 
tekjum þeirra, þá finst mjer rjettast, 
að þetta frv. fái að halda áfram. Jeg 
er ekki í neinum efa um það, að lækn- 
um mun yfirleitt finnast það harla lítil 
bót á kjörum sínum, ef þeir fá ekki ann- 
að en það, sem farið er fram á í frv. 
því, sem stendur næst á dagskránni. 
Fyrir mitt leyti er jeg ekki í efa um 
það, að hjá miklum hluta lækna er 
það alvara að segja lausum embættum 
sínum, ef ekki er tekið í sanngjarnar 
kröfur þeirra hjer á þinginu. Margir 
þeirra mundu vafalaust græða mikið á 
því, því þá gætu þeir sett upp svo mik- 
ið sem þeir vildu fyrir læknisverk sín. 
par sem mannmargt er og aukatekj- 
ur eru miklar, — og í sumum hjeruð- 
um eru þær jafnvel meiri en launin 
— þar er hægt að hækka borgunina 
fyrir læknisverkin svo, að læknirinn 
græði á því að sleppa embættinu. Aft- 
ur á mótu mundu læknar í fámennum 
sveitahjeruðum skaðast á því. En jeg 
er lika viss um það, að íslensku lækn- 
arnir eru ekki bundnir við þetta land. 
peir geta fengið atvinnu annarsstaðar, 
ef þeir vilja snúa sjer að því. Mjer finst 
því ekki tiltök annað en að verða við 
kröfum læknanna. það mundi hver

einstaklingur gera, að sinna þannig 
vöxnum kröfum þjóna sinna, og það 
verður þjóðfjelagið að gera, þegar 
svona stendur á.

Jeg tel því rjettast, að þetta frv. fái 
fram að ganga að sinni. Ef eitthvað ann- 
að verður komið upp á teninginn, þá 
má breyta þvi eða hverfa frá því við 3. 
umr. Ef til vill vilja menn heldur hækka 
uppbót læknanna í frv. um launauppbót 
embættismanna. En jeg vona að minsta 
kosti, að hv. deild sje nú svo rjettsýn 
og framsýn, að hún sjái, að ekki eru til- 
tök að neita læknastjettinni um rjett- 
mæta uppbót á kjörum hennar.

Benedikt Sveinsson: Hjer hefir margt 
verið talað af þeim, sem málinu eru 
meðmæltir. Sumt af því, sem sagt hefir 
verið, er svo langt utan við efnið, að 
ekki tekur því að elta það, og sumt er 
misskilningur á orðum mínum og ann- 
ara. pað mundi lengja þingtíðindin 
óþarflega mikið að fara að leiðrjetta 
eða svara þvi öllu saman. Jeg ætla því 
einungis að drepa á fáein atriði og láta 
við það sitja.

Háttv. þm. Stranda. (M. P.) hjelt að 
oss mundu hafa þótt harðar árásirnar 
í opinberum blöðum, sem vjer höfum 
orðið að sæta fyrir það að greiða at- 
kvæði á móti gjaldhækkunarfrv. um 
daginn, og það því harðari, sem þær 
hefðu verið á rökum bygðar. En það 
er alls ekki af því, að oss þættu árásirn- 
ar harðar, sem jeg hreyfði mótmælum 
hjer, heldur af þvi, að mjer fanst sann- 
leikurinn fyrir borð borinn. Jeg vildi 
því gera grein fyrir atkvæði mínu nú, 
fyrst þetta mál var vakið upp hjer í 
deildinni. J?á var sami háttv. þm. (M. 
P.) að tala um, að nokkrir þingmenn 
hefðu ætlað sjer að bæta kjör læknanna, 
og komið með brtt., sem átti að vera
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miðlun í málinu, en tóku hana svo aft- 
ur á síðustu stundu, til þess að drepa 
frv., og hafi svo ekki komið með neitt 
í málinu síðan. Jeg verð að gera þá 
grein fyrir minni aðstöðu í máhnu, að 
jeg var alls ekkert við þessa brtt. rið- 
inn. pað eru því ekki nema fáeinir þm., 
sem þurfa að taka til sín ávítur hv. þm. 
(M. P.). Satt að segja fanst mjer það 
standa honum næst, sem frsm. þessa 
máls, að koma með nýjar till., þegar 
hann fann mótspymuna í deildinni, en 
vissi, að byr mundi fást fyrir aðrar 
till. til bóta á kjörum læknanna, sem 
hann sætti sig engu síður við.

Sami háttv. þm. (M. P.) kvað það 
alment áht um alt land, að þeir þm., 
sem greiddu atkv. gegn frv. um hækk- 
un gjaldskrárinnar, ættu litlar þakkir 
skildar. pessa ályktun byggir hann á 
því, að honum hafi borist brjef eða 
símtöl frá þrem mönnum. Mjer finst 
það nú harla veik ástæða að byggja 
á þá ályktun, að allur þorri manna á 
landinu líti svona á, þótt hann hafi 
talað við þrjá kunningja sína, er fjell- 
ust á mál hans, sem ef til vill eru þá 
ekki heldur alveg óskyldir læknastjett- 
inni.

Jeg er alls eigi á móti því, að bæta 
kjör læknastjettarinnar, eins og jeg hefi 
svo margoft sagt áður. En jeg vil held- 
ur, að það sje gert með því að hækka 
föstu launin, sem goldin eru úr lands- 
sjóði, heldur en með því að hækka 
læknataxtana, sem kemur jafnt niður 
á rikum og fátækum, hraustum og van- 
heilum.

pá sagði sami háttv. þm. (M. P.), að 
jeg hefði farið hörðum orðum um for- 
vigismenn Læknafjelagsins og meðal 
annars kallað þá óvitra. pað sagði jeg 
aldrei. En jeg sagði, að till. þeirra hefðu 
verið óviturlegar, og það getur jafn-

vel vitrum mönnum orðið á að koma 
með miður viturlegar till. Einnig þótti 
honum það illa að orði komist hjá mjer, 
að tala um að gera sjúkdóma að gjald- 
stofni, þar sem það hefði að eins 
verið gert áður, er læknataxtinn var 
saminn í öndverðu. En þar er alt öðru 
máli að gegna, þó læknum hafi verið 
goldin nokkur þóknun fyrir læknisverk 
sín. peir munu vera fáir, sem ekki sýn- 
ist það rjettmætt, að læknum sje borg- 
að eitthvað sjerstakt fyrir aukaverk 
sin. pað mundi ekki vera gott eða 
heppilegt, ef ætti að launa þeim að öllu 
leyti úr landssjóði. pá fjelli í burtu 
hvötin til þess að sinna þeim kröfum, 
sem til þeirra eru gerðar, og það er 
hætt við, að sumir þeirra yrðu þyngri 
til langra ferðalaga og stirðari að sinna 
óskum almennings, ef laun þeirra væru 
að öllu leyti föst og ekkert goldið fyrir 
einstök verk, sem þeir gera. Hitt er 
deiluatriðið, hvort það sje rjettmætt 
að veita læknunum uppbót á tekjum 
sinum á þessum óeðlilegu timum á 
þann hátt, að þyngja byrði sjúkling- 
anna. Á það legst ýmislegur kostnaður 
annar en lækniskostnaðurinn, sem líka 
er hærri en venjulega, af völdum dýr- 
tíðarinnar. pað kemur alt enn þá harð- 
ara niður en ella. Ferðalög eru nú öll 
miklu dýrari en áður, og sömuleiðis 
allir flutningar og öll hjúkrun og að- 
hlynning. petta hefir líka háttv. þm. 
Stranda (M. P.) viðurkent. En það er 
nú líka vitanlegt, að því dýrara sem 
alt annað verður sjúklingunum, því 
harðara kemur hækkun læknagjaldsins 
niður á þeim.

Nú hefir það komið fram hjá ýms- 
um ræðumönnum, sem og er vitað og 
einnig kom fram í grein formanns 
Læknafjelags íslands, að læknar fara 
ekki eftir taxtanum. peir taka oft hærra
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gjald, og eins og háttv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) sagði, fara i manngreinarálit eftir 
efnum manna, er þeir taka gjald fyrir 
læknishjálp sína. Hvers vegna er þá 
nauðsynlegt að staðfesta hækkunina 
með lögum? Tilgangurinn getur ekki 
verið annar en sá, að læknar geti geng- 
ið að þeim með oddi og egg, er ekki hafa 
efni á þvi að greiða hærra gjald en 
kveðið er á í læknataxtanum, í stuttu 
máli, að þeir geti tekið uppbót sina 
i þeim stöðum, er síst skyldi og ómak- 
legast er.

Hv. framsm. (M. Ó.) gat þess, að 
þessi uppvakningur hefði angrað mig 
-og ásótt, og það að maklegleikum, þar 
sem jeg hafi verið í þeirra tölu, er sálg- 
uðu honum. En ekki er það rjett, er 
hann ljet um mælt, að hann mundi 
mjer enn örðugri ef honum yrði sálg- 
að aftur. Uppvakningum er ekki sálg- 
að, en fróðir menn og fjölkunnugir 
hafa oft kveðið þá niður. Jeg vona, að 
það takist um þenna uppvakning, og 
hýst jeg varla við því, að jeg verði neitt 
skelkaður eftir þá athöfn.

Annars kendi nokkurrar mótsagnar 
í ræðu háttv. framsm. (M. Ó.). Hann 
sagði, að meginreglan ætti að vera sú, 
að þeir greiddu lækninum, er á hans 
aðstoð þyrftu að halda, alveg eins og 
menn greiða smiði fyrir að gera við 
l)át eða hjólbörur. petta getur látið vel 
og sennilega í eyrum. En svo snýr hv. 
framsm. (M. Ó.) við blaðinu og vill 
að allir taki höndum saman og myndi 
sjúkrasamlög. En þá greiða hinir 
ósjúku fyrir þá, sem sjúkir eru. Og 
það er einmitt þetta, er vjer viljum gera. 
Vjer viljum, að landið sje alt eitt sjúkra- 
samlag, og að landssjóður beri byrð- 
amar með þeim og borgi fyrir þá, sem 
sjúkir eru. Framkoma vor er þvi í

fylsta samræmi við það fyrirkomulag, 
er hann kveður best allra.

jpá þótti hv. framsm. (M. Ó.) það út- 
úrsnúningur einn, er jeg sagði, að al- 
menningur og sjúklingar væru ekki eitt 
og hið sama. En þar hygg jeg, að jeg 
hafi á rjettu að standa. pað er,sem betur 
fer, eigi nema lítill hluti almennings, 
sem sjúkur er. Og þeir einir, sem sjúk- 
ir eru, eiga að greiða uppbótina. En 
allur almenningur greiðir læknunum 
kaup, þar sem hann geldur til lands- 
sjóðs, og aukið kaup þeirra kemur niður 
á honum. Almenningur sleppur því 
ekki, þó að kaupið sje hækkað.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hefi jeg þeg- 
ar svarað að nokkru leyti. pað er rjett 
hjá honum, að dýrtíðaruppbót af auka- 
tekjum lækna er í meira samræmi við 
taxtahækkunina heldur en hækkun á 
fastalaununum. þá miðast uppbótin við 
það, sem þeir hafa lagt á sig, ef skýrsl- 
urnar um aukatekjur eru annars rjett- 
ar. En till. sú, er hann bar fram í 
þessa átt, hefir ekki komið aftur, síð- 
an er henni var visað til nefndar. Væri 
það nær mínu skapi að samþ. till., 
heldur en frv. það, er nú liggur fyrir. 
Sá tekjuauki læknanna kæmi ekki nið- 
ur á sjúklingum.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) tók undir 
með öðrum um það, að þeir, er læknis 
þyrftu, ættu að greiða læknishjálpina. 
petta er engan veginn sjálfsagt. ÖU 
sjúkrasamlög og frílækningar stefna 
einmitt að því að ljetta kostnaði af 
þeim, sem við sjúkdóma eiga að striða.

Jeg hygg, að þetta mál sje svo þraut- 
rætt, að frekari umræður muni ekki 
breyta afstöðu manna. Hjer er að ræða 
um tvær andvigar stefnur, er báðar 
liggja ljóst fyrir. J?að eru þær sömu 
stefnur, sem börðust, er hitt frv. var
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felt, og hygg jeg því, að hjer hljóti að 
fara á sama veg.

Magnús Pjetursson: Jeg get verið 
stuttorður að þessu sinni.

Háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) gaf mjer 
sjerstaklega tilefni til þess að kveðja 
mjer hljóðs aftur. Hann hefir fetað í 
fótspor annara, að því leyti, að hann 
afsakar framkomu sína í þessu máli 
með því, að hann hafi b e n t á aðra leið 
en þessa. En hinu sama gegnir um hann 
og aðra hv. þm., hann gerir ekkert frek- 
ara en að benda. En læknar hafa ekk- 
ert gagn af þessum bendingum hans, 
jafnvel þó þeir hefðu allir getað sjeð 
fingurinn.

Háttv. þm. (E. J.) var að kvíða fyr- 
ir því, að veitti þingið læknum dýr- 
tíðaruppbót af aukatekjum þeirra, 
myndu þeir freistast til þess að gefa 
þær upp upp of háar. Háttv. þm. þekk- 
ir sennilega tíundasvik og hefir ef til 
vill búist við slíku hjer. En jeg þykist 
hafa skjallegar sannanir fyrir því í 
höndum, að læknar munu tíunda auka- 
tekjur sínar rjett. Árið 1917 urðu þeir 
að telja fram aukatekjur sínar fyrir 
1917, og fengu þá uppbót á þeim. 
Fjórðungur lækna gaf þá upp að eins 
50—500 kr. aukatekjur á ári, helming- 
ur 500—1000 kr., og einungis fjórði 
hluti allra lækna hafði yfir 1000 kr. 
aukatekjur árlega. pessa skýrslu kalla 
jeg skjallega sönnun fyrir því, að auka- 
tekjurnar sjeu rjett taldar fram. Auð- 
vitað er bókfærsla lækna ekki svo ná- 
kvæm alstaðar, að þeir geti tíundað 
aukatekjur sínar upp á eyri, heldur 
verða þeir að áætla þær svo, sem þeir 
geta rjettast.

f>á kom fram eitt atriði í ræðu háttv. 
þm. (E. J.), er mjer þótti næsta hjá-

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

kátlegt. Hann kvað ekki rjett að miða 
ferðakaup lækna við kaup vinnumanna. 
En við það hefir þó verið miðað í lög- 
unum frá 1907, er tímakaup lækna var 
ákveðið 30 au., sem var hærra en al- 
ment verkakaup var þá, en það mun 
ekki hafa farið fram úr 25 au. þó var 
það enn undursamlegra, er hv. þm. (E. 
J.) sagði, að öðru máli væri að gegna 
um kaup lækna, heldur en um kaup 
vinnumanna. Læknum væri sjeð fyrir 
flutningstækjum, þeir væru fluttir 
ókeypis og ferðuðust alveg ókeypis, 
þyrftu ekki að leggja annað til en tíma 
sinn. Ekki veit jeg hvernig hv. þm. (E. 
J.) hagar til með vinnumenn sína. Jeg 
býst við því, að hann leggi þeim til 
hesta í kaupstaðaferðir, eða eiga þeir 
kann ske að borga hestlán fyrir þær 
ferðir, sem þeir fara í þarfir hans? 
Og enn lengra er hægt að jafna til 
vinnumanna, þar sem húsbændur leggja 
þeim þó til verkfæri, en læknar verða 
að útvega sjer verkfæri sín sjálfir.

Háttv. þm. (E. J.) sagði, að engar 
skammir myndu hafa áhrif á sig. petta 
getur rjett verið, en ekki áhti jeg hann 
minni mann, þó að hann tæki tillit til 
þess, er vitrir menn og góðgjarnir leggja 
til málanna. Og sýnilega hefir það haft 
einhver áhrif á hann og rumskað við 
honum og fleiri háttv. þm., svo að þeir 
hafa áttað sig á því, er þeir hafa gert.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) kvað mig hafa 
farið með misskilning og útúrsnún- 
inga. En mjer þótti vænt um, að hann 
heyktist á stóryrðunum, er hann bar 
fram í fyrri ræðu sinni. Hann hefir sjeð, 
að hann hafi þá ofmælt. Jeg skal ekki 
rengja, að hann hafi verið óviðriðinn 
brtt., er kom fram við frv., er felt var. 
En hitt gladdi mig, að hann skuh einnig
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hafa verið óviðriðinn það ráðabrugg, 
er fór fram áður en frv. var drepið.

Hv. þm. (B. Sv.) láði mjer, að jeg 
skyldi ekki, er jeg fann mótþróa gegn 
frv., hafa borið fram brtt. í þá átt, er 
hugir manna hneigðust. pví er til að 
svara, að jeg var ekki flutnm. frv., held- 
ur framsm. fjárveitinganefndar, er 
flutti frv., og hafði jeg enga heimild til 
þess að ganga i berhögg við hana og 
bera fram brtt. í eigin nafni. Og svo 
er annað. Ættu menn, er flytja frv., að 
hlaupa til og bera fram brtt., er aðrir 
segjast sjá betri leið í málinu? — Jeg 
þakka fyrir, það er þeirra að flytja 
brtt., er sjá, að eitthvað megi betur fara 
eða finna rjettari brautir.

Menn hafa sagt svo margt um mál 
þetta, að jeg get ekki farið langt út í 
þá sálma. En mjer þótti vænt um að 
heyra, er hv. þm. N.-p. (B. Sv.) sagði, 
að hann vildi ekki, að læknar fengju öll 
laun sín úr landssjóði, heldur ættu þeir 
að fá einhverja þóknun fyrir læknis- 
verk sín. pá gengur hann ekki alveg 
eins langt og sumir aðrir, er fylgja 
þeirri stefnu, að læknar skuli ekki fá 
nein laun annarstaðar en úr landssjóði. 
En nú vil jeg spyrja hv. þm. (B. Sv.), 
hvort hann álitur, að læknar muni fá 
meiri þóknun fyrir verk sín en árið 
1907, er gjaldskráin var samin, þó að 
taxtinn væri hækkaður nú um 50%, 
hvort þeir fái jafnmikið til framflutn- 
ings á lifi sínu sem árið 1907, og hvort 
þeir, er eiga að greiða lækni þóknun 
fyrir starf hans, greiði jafnmikið sem 
þá. Jafnvel þó að taxtinn verði hækk- 
aður nú, þá er að eins verið að færa 
gjaldið í þá áttina, að það verði hið sama 
sem áður, eftir verðgildi þess gjaldeyr- 
is, sem goldið er með.

Hv. þm. (B. Sv.) gat þess, að þar sem 
sumir læknar hefðu þegar hækkað taxt-

ann og tækju meira gjald af efnuðum 
mönnum, þá gæti tilgangurinn með frv. 
þessu ekki verið annar en sá, að pina 
fátæklingana til þess að gjalda einnig 
hærra. pessu er þó ekki þannig varið. 
Frv. er einmitt komið fram vegna þess, 
að margir læknar kynoka sjer við að 
hækka gjaldið, nema þeir hafi lög að 
baki sjer. Og það er alkunna, að það eru 
ekki altaf fátæklingarnir, er telja eft- 
ir að greiða læknunum þóknun, held- 
ur skirrast efnamenn alveg eins við 
að gjalda meira en þeim ber, oð jeg 
hefi einmitt fremur heyrt getið um eft- 
irtölur úr þeirri átt. Býst jeg því við 
því, að engu síður þurfi að beita lög- 
unum við efnamenn.

Um till. þá, er fjárveitinganefnd hef- 
ir ekki skilað frá sjer, vil jeg geta þess, 
að verði þetta frv. felt, geri jeg ráð fyr- 
ir, að nefndin muni láta þá till. koma 
fram. pingið geíur þá skorið úr, hvora 
leiðina það vill heldur fara, en það átti 
ekki við að ræða þetta tvent í einu.

Framsm. (Matthias ólafsson): Eins 
og kunnugt er, hafa læknar sjer til lifs- 
framfærslu laun úr landssjóði og gjald 
fyrir læknisverk sín. Nú hefir hvort- 
tveggja þessi borgun lækkað i verði 
sökum dýrtíðarinnar. Hvað er nú ann- 
að, sem fjárveitinganefnd leggur til, en 
að þetta verðfall verði að nokkru bætt? 
En þó er langt frá þvi, að það, sem 
lagt er til að landssjóður og sjúklingar 
borgi umfram það, sem áður var, vegi 
upp á móti verðfallinu.

Jeg sje enga ástæðu til þess nú, þegar 
hagur landssjóðs er jafnbágur og hann 
er, að taka greiðsluskylduna af öðrum 
aðilja og leggja hana á hinn. pað er 
ekki svo um landssjóðinn, að hann sje 
botnlaus hylur, sem ætíð sje hægt að 
veiða upp úr. Almenningur verður að
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gjalda í hann aftur. pví er engin furða, 
þó að þeir menn, er lítið gjalda til lands- 
sjóðs, vilji mjólka hann sem mest. Tala 
jeg þetta til hv. 2. þm. Rang. (E. J.). pað 
eru ekki bændurnir í Rangárvallasýslu, 
er drýgstan skerfinn leggja til lands- 
sjóðs, heldur miklu fremur aðrir, og 
þá helst þeir, er við sjó búa. pað er því 
skiljanlegt, að þeir menn muni helst 
nota atkvæðisrjett sinn á þann hátt, að 
láta landssjóð veita sjer fríðindi, sem 
minst greiða til hans aftur.

Háttv. þm. N.-p. (B. Sv.) kvað ekki 
rjettlátt, að sjúkhngar greiddu þetta 
verðfall peninganna. pað get jeg með 
engu móti fallist á. Sjúklingum er jafn 
skylt að greiða uppbót að sínum hluta 
eins og landssjóði að sínum. Vona jeg, 
að hv. þm. (B. Sv.) sjái, að þetta er í 
alla staði og allra hluta vegna sann- 
gjarnt, og greiði því frv. atkvæði.

Minst hefir verið á rjett læknanna 
á uppbót á aukatekjum þeirra. Get 
jeg vel skilið þessa skoðun frá sjónar- 
miði þeirra, sem álíta, að ekkert geri 
til, þó að landssjóður bergi. En annars 
hlýt jeg nú sem áður að vera á móti 
þeirri stefnu.

Einar Jónsson: Jeg vildi að eins mæla 
örfá orð í tilefni af ræðu hv. framsm. 
(M. Ó.) og nokkrum atriðum í ræðu 
hv. þm. Stranda (M. P.).

Báðir þessir hv. þm. hafa fundið 
ástæðu til þess að vefengja það, er jeg 
sagði, en mjer finst jeg geta staðið við. 
Háttv. þm. Stranda (M. P.) sagði, að 
aukatekjur lækna hefðu verið taldar 
fram árið 1916 á þann veg, að fjórð- 
ungur lækna hefði að eins 50—500 kr. 
aukatekjur. Mjer dettur í hug, að lækn- 
ir, er hefir 50 kr. aukatekjur á ári, muni 
ekki gera svo ýkjamikið gagn. Aðminsta 
kosti er sá læknir lítið notaður, hvort

sem það stafar af því, að hann sje ófær 
til starfsins, óvinsæll, eða þá aðrar or- 
sakir liggja til þess.

par sem háttv. þm. (M. P.) drap á 
tíund í sambandi við aukatekjuframtal 
lækna, er hann hjelt fram að vera 
mundi ábyggilegt, þá skal jeg geta þess, 
að mjer hefir að undanförnu þótt fram- 
tal lækna á aukatekjum sínum furðu 
lágt, engu síður undralágt heldur en 
tíund framteljanda á lausafje yfirleitt. 
Jeg hefi t. d. sjeð skýrslur lækna um 
aukatekjur til launamálanefndarinnar, 
og þá furðaði jeg mig á því, hve lágar 
þær voru taldar, án þess þó, að jeg sje 
að rengja, að rjett hafi verið sagt til á 
sumum stöðum.

pá sneri háttv. þm. (M. P.) út úr orð- 
um mínum, er hann sagði, að jeg hafi 
borið kaup vinnumanna saman við 
ferðakaup lækna. pað gerði jeg ekki, 
en þó má taka það til samanburðar. 
Ekki er algengt, að kaup vinnumanna 
fari fram úr 1 kr. á dag. En þeir munu 
að jafnaði vinna 12 tíma daglega, og 
hafa þeir þá miklum mun minna kaup 
en læknar. En áður höfðu menn borið 
ferðakaup lækna saman við kaup verka- 
manna í kaupstöðum, og það var ein- 
mitt það, sem jeg gerði. Verkamanna- 
kaup mun nú vera venjulega 75 au. um 
kl.st., og hafa læknar þá að vísu minna 
kaup en verkamenn, því að 30 au. kaup 
er lægra en 75 au.

En eins og jeg sagði áður, þá verður 
þetta fólk að kosta sig alveg sjálft af 
þessum 75 au., en læknarnir hafa fría 
ferð og taka þetta inn „nettó“.

pá var hv. framsm. (M. Ó.) að furða 
sig á, að nokkur skuli greiða atkvæði 
þannig, þegar hagur landssjóðs sje eins 
og nú sje hann, og heldur hann að það 
sje af því, að jeg vilji að bædur í Rang- 
árvallasýslu losni við að greiða í lands-
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sjóðinn, og virtist hann gefa í skyn, að 
þeir leggi lítinn skerf til útgjalda lands- 
sjóðs. En jeg get sagt þessum hv. þm. 
(M. Ó.), að bændur í Rangárvallasýslu 
hafa ekki legið á liði sinu um að borga 
sín útgjöld til hins opinbera, þótt þeir, 
eins og aðrir sveitabúar, leggi af skilj- 
anlegum ástæðum minna fram en íbú- 
ar sjávarhjeraða, en þeir hafa líka 
miklu minna úr býtum borið úr lands- 
sjóðnum en sjávarhjeruðin. En það 
er æfinlega svo, að þegar þessum hv. 
þm. (M. Ó.) dettur i hug, að sveitirn- 
ar borgi minna í landssjóðinn en sjáv- 
arhjeruðin, þá ætlar hann að ærast 
og springa af ofmetnaði fyrir sjávar- 
manna hönd og ósanngimi i garð 
sveitamanna. Hann kemur þó talsvert 
við landssjóðinn sjálfur — þó það sje 
fjarri mjer að segja, að hann sje óþarf- 
ur maður, — en þá tekur hann fje af 
öllum landsmönnum og þar á meðal 
líka Rangæinguni. En þar sem hann 
sjálfur er landssjóði dýr, þá ætti hann 
að spara sjer þau orð hjer, að sveitar- 
fjelögin sjeu að draga sig undan gjöld- 
um. En þessu líkt hefir þessi sami hv. 
þm. (M. Ó.) oft að orði komist áður í 
garð sveitahjeraðanna, en jeg álít þau 
ummæli ósanngjörn og ómakleg og 
koma úr hörðustu átt.

Einar Árnason: Jeg skal vera stutt- 
orður. Jeg stóð upp út af því, að háttv. 
þm. Stranda. (M. P.) mintist á brtt., 
sem jeg ásamt nokkrum fleiri hv. þm. 
flutti fyrir nokkru síðan hjer í deild- 
inni. pessa brtt. tók jeg aftur áður en 
til atkv. kom. En nú lýsir þessi hv. þm. 
(M. P.) því yfir, að ef þessi till. hefði 
komið til atkv., hefði hún vafalaust 
verið samþykt. En hann getur alls ekki 
fullyrt neitt um það, hvort till. hefði 
orðið samþ. eða ekki. En hafi hann eða

aðrir hv. þm. litið svo á, að till. væri 
góð og þörf, þá var hægurinn hjá fyrir 
hann eða aðra að taka hana upp. En 
svo var ekki gert.

Jeg get vel skýrt frá hvers vegna till. 
var flutt. Við, sem fluttum till.,og marg- 
ir aðrir þm. vorum mótfallnir taxta- 
hækkun lækna. En það var ekki víst, 
hvernig málinu myndi reiða af, og fyr- 
ir því fluttum við þessa brtt., til miðl- 
unar, því að af tvennu illu vildum við 
heldur það skárra. En svo urðum við 
flutningsm. þess varir, að margir voru 
andvigir till. okkar og einráðnir í að 
fella frv. pess vegna vildum við alls ekki 
láta till. koma undir atkv.

En það var annað, sem háttv. þm. 
Stranda. (M. P.) tók og fram i þessu 
sambandi. Hann sagði að þeir, sem 
hefðu aðra stefnu í þessu máli, hefðu 
ekki gert annað en að gala hátt og koma 
með lauslegar bendingar um sitthvað. 
En þetta er alls ekki rjett, því að við 
5 þm. höfum flutt till. á þgskj. 244, 
þar sem farið er fram á að veita lækn- 
um dýrtíðaruppbót af aukatekjum. 
Alþingi var áður búið að ganga inn á 
þá braut, að veita dýrtíðaruppbót af 
aukatekjum, og því alls ekkert óeðlilegt 
að halda því áfram, ef á annað borð 
ætti að gera læknum hærra undir höfði 
en öðrum embættismönnum. En þegar 
svo þetta mál alt kemur til fjárveit- 
inganefndar, þá stingur hún þessari till. 
undir stól, en flytur í stað þess frv., sem 
fer í sömu átt og búið var að fella 
áður. í raun og veru er fjárveitinga- 
nefndin með þessu að kasta hanskan- 
umframan í meiri hlutaþessarardeildar. 
og jafnvel þeir 2 háttv. fjárveitinga- 
nefndarmenn, sem talað hafa fyrir 
þessu frv., hafa líka kastað hanskan- 
um framan í meiri hluta deildarinnar, 
með þvi að segja, að ummæli Lækna-
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blaðsins um allmarga þingmenn per- 
sónulega hafi verið að maklegleikum. 
Og þótt svo ólíklega kynni að fara, að 
frv. verði samþ., þá er það ekki fyrir 
þá sök, að tekist hafi neitt sjerstaklega 
þinglega að mæla með því.

Framsm. (Matthías ólafsson): Að 
eins nokkur orð til þess að svara hv. 
2 þm. Rangæinga (E. J.). Jeg vænti 
þess ekki, að hann mundi reyna að 
hrekja það, sem jeg hafði sagt, að þar 
sem læknar fengju borgun fyrir starf 
sitt, bæði hjá landssjóði og þeim, sem 
læknana nota, og hvorttveggja væri orð- 
ið oflítið fyrir verðfall peninga, þá væri 
rjett, að báðirþessiraðiljar greidduþeim 
þá launabót, sem flestum kemur sam- 
an um að þeir eigi heimtingu á. Og 
hann gekk líka fram hjá þessu, og það 
var heppilegast fyrir hann. Jeg vildi að 
eins geta þessa, til þess að' sýna, hvernig 
hann færir rök til afstöðu sinnar, sem 
sje með því að ganga fram hjá þvi, 
sem er mergurinn málsins.

Að öðru leyti skal jeg svara pillum 
þeim, sem hann sendi mjer, ógnarlega 
stutt. Hann sagði, að jeg ryki altaf upp 
til handa og fóta, ef minst væri á sveit- 

landsins og það, er þær legðu fram 
til hins opinbera. En jeg hefi sagt, og 
segi enn, að skattalöggjöf vor sje á þann 
veg, að útgjöldin lendi ekki nær því 
eins mikið á sveitarfjelögunum og sjáv-
arútveginum.

Hvað það snertir, að jeg hafi komið 
við landssjóðinn, þá er það rjett, að 
jeg hefi teki úr honum mitt þingmanns- 
kaup, og er það 2 kr. lægra en þessi hv. 
þm. (E. J.) fær. En hann hefir skotið 
algerlega yfir markið, ef hann heldur, 
að jeg sje á landssjóðnum sem starfs- 
maður Fiskifjelags. En þetta fjelag hefir 
sitt vissa framlag úr landssjóðnum ár-

lega, og það kaup, sem það geldur mjer 
svo fyrir starf mitt, er landssjóði al- 
gerlega óviðkomandi.

Stefán Stefánsson: Af því að jeg býst 
ekki við að geta greitt þessu frv. atkv. 
mitt, þá vildi jeg með örfáum orðum 
gera grein fyrir þeirri afstöðu minni.

pað er nú búið að taka það fram, 
að læknar fari ekki eftirþeirrigjaldskrá, 
er nú gildir. Sje jeg því ekki, að veru- 
lega mikið sje unnið við þetta frv. Jeg 
get ekki sjeð, að þeim læknum, sem 
hafa leyft sjer að taka hærri gjöld en 
gjaldskráin mælir fyrir, geti verið það 
mikið áhugamál eða kappsmál, að slíkt
frv. nái fram að ganga.

En svo er önnur ástæða, og hún er 
sú, að þeir læknar hafa best upp úr 
þessari 50% hækkun á gjaldskránni, er 
síst þurfa á auknum tekjum að halda. 
pað verður mestur hagur fyrir þá, er 
mestan „praxis“ hafa, en þeir læknar, 
sem hafa verið svo óheppnir, að lenda 
í fámennum og strjálbygðum útkjálka- 
hjeruðum, og hafa þar af leiðandi lít- 
inn ,praxis“ og miklum mun verri 
aðstöðu, þeir verða litlu bættari. Tekju- 
mismunur þeirra og hinna verður enn 
meiri, en þess á þingið einmitt að gæta, 
að gera hjer á sem mestan jöfnuðogláta 
þessa menn fá hækkun. pví að það er 
ekki sagt, að sá læknirinn, sem lendir í 
fámennu útkjálkahjeraði, sje að neinu 
leyti ver undir það búinn að leysa af 
hendi mikilvæg læknisverk en hinn, 
sem fær fjölmennara hjeraðið. þetta 
misrjetti ætti frv. að laga, en þar sem 
það gerir það ekki, þá greiði jeg því 
ekki atkvæði.

Svo er líka annað, sem verður að 
koma til athugunar i þessu sambandi. 
Jeg hefi heyrt það af munni læknis, 
sem þekkir vel hag síns hjeraðs, og álít-
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ur hann, að þar sem hann þekkir best 
til, þá þyldi almenningur ekki öllu hærri 
taxta en nú er. það getur nú vel ver- 
ið, að fjöldinn allur þoli það, en það 
er mjer vel ljóst, að allmargir muni eiga 
fullerfitt með að gjalda eftir núgildandi 
taxta.

En svo liggur nú hjer fyrir háttv. 
deild, sem 2. mál á dagskrá, frv., sem 
mælir svo fyrir, að laun hjeraðslækna 
skuli hækkuð um 500 kr. Með dýrtíð- 
aruppbót hafa þá læknarnir 2600 kr. 
laun úr landssjóði. pegar svo ofan á 
þessi laun úr landssjóði bætist „praxis", 
þetta 500—1000—1700 kr., þá hygg jeg, 
að læknar alment muni geta allsæmi- 
lega lifað af þeim launum. Mjer finst, 
að þegar launin eru komin upp undir 
eða yfir 4000 kr., þá geti þau talist allvel 
viðunanleg. þess vegna hefi jeg álitið,að 
verði frv., sem næst er á dagskránni, 
samþykt, þá sje fengin talsvert veru- 
leg bragarbót á kjörum lækna.

Og þegar litið er á frv. það, er hjer 
lá fyrir deildinni, um 100% hækkun á 
„praxis“ og ferðataxta, og flutt var 
að tilhlutun lækna, þá sje jeg ekki bet- 
ur en að rjettur þeirra hjeraðslækna, 
sem hafa t. d. 500 kr. aukatekjur, sje 
eins vel trygður með þessu frv. peir fá 
hjer 500 kr. launaviðbót, og er það 
sama sem þeir hefðu 1000 kr. auka- 
tekjur. En hinir, sem lægri aukatekj- 
ur hafa, fá lika 500 kr. Hjer er þvi fylli- 
lega bætt upp einmitt þeim læknum, 
er þyrftu að fá launaviðbót. Hygg jeg 
því, að þeir læknar, er eiginlega þurfa 
að fá hækkun, geti verið eins ánægðir 
með að fá það frv. samþ., sem næst ligg- 
ur fyrir á dagskránni, og þá prósentu- 
hækkun, er fyrst var borin fram, og 
þvi lítil ástæða til að farið sje að hækka 
gjaldskrá og ferðataxta, sem er mestur 
vinningur fyrir þá, er síður þurfa þess,

en á hina hliðina mörgum fátæklingn- 
um til verulegs óhagræðis.

Af þessum ástæðum greiði jeg atkv. 
móti frv.

ATKVGR.
Nafnakalls óskuðu um frv. þessir 

þm.: B. Sv„ H. K„ J. B„ Sv. Ó„ E. Arna., 
St. St.

1. gr. feld með 13 : 12 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. J„ pór. J„ B. J„ B. K„ E. A„ 
G. Sv„ J. J„ J. M„ M. G„ M. P„ 
M. Ó„ Ó. B.

nei: P. O„ P. p„ S. St„ St. St„ Sv. Ó„ 
porl. J„ þorst. J„ B. Sv„ B. St„ 
E. Áma.,.E. J„ H. K„ J. B.

Einn þm. (S. S.) fjarstaddur.

Frv. því
f a 11 i ð.

5. Verðlagsnefndir.

Á 58. fundi í Nd„ föstudaginn 28. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um verðlags- 
nefndir (A. 410).

Á 59. fundi í Nd„ laugardaginn 29. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með öllum 
greiddum atkv.

Frsm. (Sigurður Stefánsson): par 
sem þetta er 1. umr. um málið, og þar
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að auki er gerð rækileg grein fyrir frv. 
í nefndarálitinu, þá finn jeg eigi ástæðu 
til að gera frekari grein fyrir því og 
vildi óska, að hv. deild leyfði frv. að 
ganga til 2. umr.

Pjetur Ottesen: Úr því að formaður 
bjargráðanefndaar hefir óskað, að mál- 
ið fái að ganga til 2. umr., og þar sem 
framsm. þessa máls er heldur ekki við, 
þá get jeg setið hjá að þessu sinni. Ann- 
ars er jeg á móti frv., en get látið at- 
hugasemdir mínar bíða til 2. umr. og 
vona, að menn muni eins geta komið 
sjer saman um að slátra því, þó að þvi 
sje slept að þessu sinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. 

atkv.

Á 60. fundi í Nd., mánudaginn 1. júlí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 410).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 61. fundi í Nd., þriðjudaginn 2. júlí, 
var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 410).

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Orsök- 
in til þessa frv. er frv. á þgskj. 336, sem 
bjargráðanefnd fekk til meðferðar. 
þótti henni full þörf á að breyta tölu- 
verðu um þessar verðlagsnefndir, og 
hefir þess vegna lagt til frv. á þgskj. 
410. það er aðgætandi, að þótt verk- 
svið þessara verðlagsnefnda hafi verið 
töluvert hingað til, þá er orðin sú breyt- 
ing á verslun landsins, að verksvið 
hennar hlýtur að verða töluvert minna 
en áður.

Bjargráðanefndin fekk þær upplýs- 
ingar, að verðlagsnefnd sú, sem setið

hefir hjer að störfum, hafi gert tölu- 
vert, en hitt duldist henni ekki, að verk 
hennar hafa borið lítinn árangur, í sam- 
anburði við peninga þá, sem gengið hafa 
til að launa henni. pessi verðlagsnefnd 
mun hafa kveðið upp 10 úrskurði um 
verðlag á vörum, en þessir úrskurðir 
hafa flestir verið numdir úr gildi, svo að 
jeg held, að nú standi ekki nema tveir 
þrir af þeim.

það, sem nefndin átti erfiðast með, 
var að laga útsöluverð kaupmanna. par 
átti hún við mikla erfiðleika að stríða, 
enda varð árangur hennar tiltölulega 
lítill, þegar litið er á verðlag á þeim 
vörum. Hins vegar upplýstist það, að 
nefndin hefði með samtali sínu við 
kaupmenn geíað þokað nokkru til um 
verðlag á útlendum vörum, þótt ekki 
kæmi til úrskurðar hennar.

Bjargráðanefnd leit svo á, að þó að 
nefnd þessi hafi haft töluvert starf með 
höndum, þá hafi árangurinn af starfi 
hennar ekki orðið að sama skapi. En nú 
víkur talsvert öðruvísi við, þvi að með 
þessum nýja viskiftasamningi, sem 
gerður er við Bandamenn, er sú breyt- 
ing á orðin, að stjórnin hefir tekið í 
sínar hendur öll innkaup á útlendum 
vörum, og getur því sett verð á þær. Að 
þessu leyti er því verkefni verðlags- 
nefndar horfið að mestu, og þá um leið 
ástæðan til þess að hafa hana í þjón- 
ustu landsins. Hvað verðlag hennar á 
innlendum vörum snertir, þá hefir það 
ekki borið þann árangur, sem hefði mátt 
vænta, og er það að segja, að á því eru 
allmikil vandkvæði. Verðið fer, eins og 
kunnugt er, allmikið eftir eftirspurn og 
framboði á vörum, og því óhægt fyrir 
nefndina áð ráða miklu um það. Af 
þessu hefði mátt ætla, að bjargráða- 
nefnd hefði verið á sama máli og við 
flm. þessa frv., og jeg verð að segja það»
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að þótt jeg gengi inn á þessa braut, þá 
hefi jeg ekki sjeð brýna þörf á að hafa 
verðlagsnefnd og allra síst verðlags- 
nefnd, sem alt landið kostaði, en hitt 
get jeg þó fallist á, sem fram kom 
i nefndinni, að nema ekki þessi lög 
úr gildi án þess, að nokkuð kæmi í stað- 
inn. pvi þótti rjett að koma fram með 
frv. á þgskj. 410, þó þannig breytt, að 
skipun á verðlagsnefnd fer fram eftir 
till. hlutaðeigandi bæjarstjórnar. Nefnd- 
inni þótti ekki rjett að banna algerlega 
að setja verðlagsnefndir þar, sem það 
var vilji hlutaðeigandi kaupstaðar að 
fá nefnd skipaða til þess að ákveða verð 
á vörum, með því að þótt gæti nauð- 
syn á því. En auðvitað er það, að þetta 
er einkum sett með tilliti til Reykja- 
vikur, og enda líkast, að þar verði helst 
þörf á slíkri nefnd. Maður getur t. a. m. 
hugsað sjer, að brauðgerðarmenn vildu 
setja svo hátt verð á brauðið, sem al- 
menningur þó hfir mestmegnis af hjer 
í kaupstöðunum, og af þvi geti það 
verið rjett, að bæjarstjórn hafi heimild 
til að snúa sjer til landsstjómarinnar 
um skipun á slikri nefnd; hjer er því 
sá mikli munur á þessu frv., ef það verð- 
ur samþ., og hinu fyrra frv., að stjórn- 
in skipar þá nefndirnar eftir ósk og till. 
bæjarstjórna, en þar sem þetta frv. er, 
eins og það nú kemur orðað frá nefnd- 
inni, bundið við óskir um skipun frá 
kaupstöðunum, þótti nefndinni rjett, að 
bæimir kostuðu þessar verðlagsnefnd- 
ir. petta frv., sem nefndin hefir komið 
með, er að eins heimildarlög fyrir 
landsstjórnina til að skipa þessar nefnd- 
ir, þegar bæjarstjómum, í hinum ein- 
stöku kaupstöðum, þykir þörf á því. 
Að frv. þetta geti haft svo mikinn kostn- 
að og útgjöld i för með sjer, þykir ekki 
ástæða til að ætla; finst nefndinni það 
ekki líklegt, þegar tekið er tillit til þess

að nefndirnar verða kostaðar úr bæj- 
arsjóði; hjer er því farið bil beggja og 
reynt að gera báðum til hæfis. ,

pað var upphaflega meiningin, að 
verkefni slíkra nefnda yrði að líta eft- 
ir verði bæði á útlendum og innlendum 
vörum, en eftir umr. hjer í þessari hv. 
deild í gær virðist svo sem deildin vilji 
kasta þeirri áhyggju upp á stjórnina, 
og hefir stjórnin látið sjer það vel líka, 
þar sem hún greiddi atkv. á móti þeirri 
till., að veita stjórninni heimild til að 
ákveða verð í heildsölu, hefir sjálfsagt 
talið sig hafa heimild til þess án nýrra 
heimilda. Vona jeg, að allir sjái, að þetta 
frv. hefir mikið við að styðjast, og að 
engum þyki hjer órjettur ger, því að 
hjer er stjórninni að eins veitt heimild 
til að koma í veg fyrir það, að seljend- 
ur i kaupstöðunum beiti ósanngirni. 
Að þctta nái mikið til sveitanna þarf 
ekki að óttast, vegna þess, að rannsókn 
á starfi verðlagsnefndar hefir sýnt það, 
að hún getur mjög litlu um það ráðið; 
vona jeg því, að hv. deild samþ. þetta 
frv., en ef það verður felt, þá mun jeg 
halda mjer við hið upphaflega frv.

Hvað þvi viðvíkur, að rjettara væri 
að víkka nokkuð verksvið nefndanna, 
þannig að verðlagsnefndin hjer yrði t. 
d. ekki eingöngu bundin við Reykjavík, 
heldur gæti verksvið hennar með 
reglugerðarákvæði náð til umhverfis 
bæjanna, eða nærliggjandi sveita, þá 
lætur nefndin ekkert áht uppi um það 
að sinni.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): petta 
frv., sem hjer hggur fyrir, innibindur 
það ekki beint í sjer, eftir því sem jeg 
skil það, að ekki skuli vera ein verðlags- 
nefnd fyrir alt landið, enda virðist mjer, 
að hún þó hafi haft talsverð áhrif á 
vöruverð yfir höfuð, og hygg jeg, að
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mjög viðsjárvert geti verið að afnema, 
að ein verðlagsnefnd sje fyrir alt landið. 
pað getur komið til þess, að meira sam- 
ræmi þurfi í verðlagið en ein verðlags- 
nefnd, hver í sínum kaupstað, gæti kom- 
ið á. pað, sem jeg held að ekki sje í 
þessu frv. og vanti í það, er það, að 
verksvið nefndanna geti einnig náð til 
kauptúna, sem eru mörg og miklu fleiri 
heldur en kaupstaðirnir, og ef því verð- 
ur ekki bætt inn í frv. áður en það fer 
hjeðan úr deildinni, virðist mjer mjög 
mikið vanta, því að þar hygg jeg ein- 
mitt mesta þörf á verðlagsnefndum.

par sem hv. framsm. (S. St.) tók 
fram, að hann hjeldi ekki að mikil þörf 
mundi vera á þvi, að ákveða verðlag 
á útlendum vörum, þá vil jeg þó benda 
á, að það getur verið svo mikill munur 
á flutningskostnaði og fleiru, að það get- 
ur þurft að taka tillit til þess. Um inn- 
lendar vörur hygg jeg, með því að verð- 
lagið er, eins og kunnugt er, mjög mis- 
jafnt, að nauðsynlegt sje að hafa verð- 
lagsnefnd, og þá helst eina verðlags- 
nefnd fyrir alt landið. pó að reynsl- 
an hafi sýnt, að nokkuð megi fara í 
kring um það, þá mun þó, með ná- 
kvæmu eftirliti, vera lagðar talsverðar 
hömlur á, að það fari fram úr hófi. 
petta tvent finst mjer viðsjárvert að 
fella niður,að ein verðlagsnefnd sjefyrir 
alt landið, og að því leyti, sem kynni að 
verða að skipa sjerstakar verðlagsnefnd- 
ír fyrir kaupstaðina, þyrfti verksvið 
þeirra einnig að ná til hinna einstöku
kauptúna.

Frem. (Sigurður Stefánsson); Hæstv. 
atvinnumálaráðherra fann það helst að 
frv., að það myndi ekki geta náð til 
hinna einstöku kauptúna úti um land. 
Hæstv. atvinnumálaráðh. sagði, að það

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

væri mismunandi staðhættir og fleira, 
sem gæti orsakað verðmun, og það er 
líka rjett. En það er einmitt gallinn, að 
þegar ein verðlagsnefnd setur sama 
verðið um alt land, þá getur það, þó það 
sje rjettlátt á einum staðnum, orðið ó- 
sanngjarnt á öðrum, vegna mismunandi 
staðhátta og fleira, t. d. vegna mismun- 
andi kostnaðar við framleiðslu á vör- 
unni, þvi að það kostar mismunandi 
mikið, og getur þvi ekki verið sann- 
gjarnt að hafa sama verð um alt land.

Hvað það snertir, að hafa eina verð- 
lagsnefnd, þá hygg jeg, að það muni álit 
flestra, að hún verði fremur gagnslitil, 
enda er það vitanlegt, að sú rannsókn, 
sem fram hefir farið um störf þessarar 
nefndar, hefir ekki sýnt, að hún hafi 
ráðið nokkru verulegu um verð á vör- 
um úti inn land, einmitt vegna þeirra 
erfiðleika, sem á því hljóta að vera, og 
þó að hæstv. atvinnumálaráðh. segði, að 
með nákvæmu eftirliti mætti „kontrol- 
lera“ það, þá er það vandkvæðum bund- 
ið og ekki mögulegt að koma þvi á, þó 
að ein verðlagsnefnd sitji hjer í Reykja- 
vík. — Hins vegar ber enginn brigður 
á það, að hvað útsöluverð á útlendum 
vörum snertir, þá er nú minna fyrir 
hana að gera en verið hefir, og á því 
byggist þetta frv. Jeg hygg því, að þess- 
ar athugasemdir hæstv. atvinnumála- 
ráðherra, þótt þær sjeu rjettar frá 
hans sjónarmiði, muni ekki nægja til 
þess að halda í þá allsherjarverð- 
lagsnefnd, sem sett hefir verið, nje 
heldur til þess, að þetta frv. nái ekki 
fram að ganga.

lörundur Brynjólfsson: Enda þótt 
ræða hv. þm. Borgf. (P. 0.) um daginn 
gæfi nóg tilefni til þess, að henni væri 
svarað nokkru, þá ætla jeg nú ekki út

8



Þingmannafrumvörp feld.
Verðlagsnefndir.

115 116

í þau atriði að þessu sinni, þvi að J>að 
heyrir til 5. málinu á dagskránni. Jeg 
hefi skrifað undir nefndarálitið með 
þeim ummælum, að jeg ljeti mig htlu 
skifta, hvort máhð næði fram að ganga 
eða ekki.

Jeg hefi eiginlega ekki getað sjeð, að 
nokkuð væri unnið við þessa breytingu, 
sem gerð er á því. En jeg tel þetta frv. 
þó má ske betra,eða heimildina,sem það 
veitir til afskifta af verðlagi, heldur en 
að afnema lögin alveg, og engin heim- 
ild sje hl þess, að hindra óhæfilega 
framfærslu á verði á nauðsynjavörum.

Hákon Kristófersson: Jeg get verið 
sammála hæstv. atvinnumálaráðh. um 
það, að eftir þvi, sem mjer skilst, er það 
tilætlunin eftir frv., að valdsvið verð- 
lagsnefnda nái að eins til þeirra bæja, 
sem hafa bæjarrjettindi, en ekki til 
smærri kaupstaða úti um land.

pegar verðlagsnefndin var upphaf- 
lega skipuð, var ætlast til, að valdsvið 
hennar næði yfir alt landið. Jeg vil áeng- 
an hátt draga það í efa, að starfi nefnd- 
arinnar hafi verið þann veg háttað, að 
hún hafi ætlað að gera sitt hið besta. 
En annaðhvort hefir verkið verið erfitt 
eða skortur á afskiftasemi hennar, því 
að mjer er ekki kunnugt um, að hún 
hafi neitt skift sjer af vöruverði úti um 
land, allra síst á þann hátt, að þau af- 
skifti hennar hafi á nokkurn hátt verið 
til bóta. Hæstv. atvinnumálaráðh. benti 
á, að nefndin hefði haft áhrif á vöru- 
verð kaupmanna. Verið getur, að hún 
hafi haft einhver slík áhrif hjer i 
Reykjavík, en mjer er ekki kunnugt, að 
hún hafi þokað niður vöruverði hjá 
kaupmönnum úti um land. Og svo hygg 
jeg, að einnig megi segja um verð hjer 
i Reykjavík. petta mun þvi vera tilgáta 
hæstv. atvinnumálaráðh.

Framsm. (S. St.) benti og á, að nefnd- 
in hefði kveðið upp 10 úrskrurði og að 
eins 3 af þeim væru enn í gildi. Ef það 
er rjett, sem hv. þm. Borgf. (P. O.) 
sagði, að starf nefndarinnar hefði kost- 
að 9000 kr., þá hefir hver núgildandi úr- 
skurða kostað 3000 kr. peir verði þvi 
að vera mikils virði, ef þeir eiga ekki 
að vera of dýru verði keyptir.

Jeg verð að halda þvi fram, að verð- 
lagsnefndir sjeu ekki að eins nauðsyn- 
legar í bæjarfjelögum, heldur og i 
sveitarfjelögum og kauptúnum.En fram 
hjá þeim gengur frv. Framsm (S. St.) 
gat þess að vísu, að verksvið nefndar- 
innar ætti að vera að hafa eftirlit með 
smásöluverði kaupmanna, en mjer 
skilst, að eftir frv. nái valdsvið þeirra 
ekki út fyrir þá bæi, sem þær eru skip- 
aðar í. Hann sagði og, að engin þörf 
væri að hafa slíkar nefndir í sveitum. 
En mjer virðist auðsætt, að ef þeirra er 
þörf þar sem verslun er rekin i stærri 
stíl, þá sje sú nauðsyn engu síður brýn 
á þeim stöðum, sem verslunin er minni.

Hæstv. atvinnumálaráðh. gat þess, að 
nefndin hefði haft áhrif á vöruverðið. 
pað getur verið rjett, þó að mjer sje 
ekki kunnugt um það, að hún hafi ein- 
hverju um þokað i svo smáum stil, að 
þess hefir ekki gætt, og er því ekki telj- 
andi. Ef reynsla undanfarinna ára sýnir, 
að áhrifa verðlagsnefndarinnar hafi eigi 
gætt og að vörubjóðendur hafi sett 
verðið á vörumar eftir vild sinni, þá 
er ekki hægt að vænta þess, að þetta 
verði neitt öðruvisi í framtíðinni. Mjer 
virðist þetta gefa fremur góðar vonir 
en áreiðanlega vissu, sem hægt sje að 
treysta.

Samkvæmt þessum skoðunum mín- 
um get jeg ekki verið með frv., nema 
því að eins, að 1. gr. verði víðtækari, 
nái út fyrir þá staði, sem þar er bent á.
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Jeg óttast, að vöruverðið geti orðið of 
hátt víðar en hjer í Reykjavík. En mjer 
er kunnugt um, að hjer gengur það 
sumstaðar fram úr hófi, þrátt fyrir vald 
dýrtiðamefndarinnar. En jeg get því 
miður eigi nefnt þess dæmi, vegna per- 
sónulegra ástæðna.

En ef valds verðlagsnefndargætirekki 
og hún hefir engin áhrif á vöruverðið, 
þá virðist, að verðlagsnefndin sje að 
eins nafnið eitt, og framkvæmdir henn- 
ar sjeu fáum sýnilegar.

Benedikt Sveinsson: Jeg hefi verið 
einn í tölu þeirra manna, sem ekki hafa 
haft trú á, að verðlagsnefndin gæti gert 
verulegt gagn í þessu landi, eins og á- 
statt er. Jeg hefi verið eitt misseri í 
verðlagsnefnd og er töluvert kunnur 
störfum hennar og þeim erfiðleikum, 
sem hún á í höggi við. Enn fremur er 
mjer ljósara en áður það gagn, sem 
nefndin hefir gert, en mjer er einnig 
ljóst, að ýmsar hömlur eru á því, að 
nefndin geti afrekað svo mikið sem 
skyldi.

pað er alkunnugt lögmál, að fram- 
boð og fölun ræður verðlagi á vörum 
alstaðar í heiminum, þar sem frjáls 
viðskifti eiga sjer stað. Nú hafa víða í 
löndum verið settar ýmsar reglur um 
verðlag, síðan ófriðurinn hófst, og geng- 
ur misjafnlega að framfylgja þeim. Hjer 
í landi verður mjög erfitt að fá menn 
til þess að hlýðnast hámarksverði þeirr- 
ar vöru, sem lítið er framleitt af, en 
eftirspurn mikil. Menn fara þá sínu 
fram, og eftirliti verður oft ekki kom- 
ið við. Verðið hefir verið mjög breyti- 
legt, og farið síhækkandi, og þess vegna 
hefir verið oft erfitt að ákveða verð á 
t. d. erlendri vöru, sem seld er í stórsölu. 
Á hinn bóginn hefir ástandið verið svo, 
að þó að verðlagsnefndin hafi viljað

hafa hönd í bagga með stórsölu, þá hafa 
stórsalamir verið búnir að selja vömna 
þegar á skipsfjöl, áður en nefndin gat 
tekið í taumana, og þess vegna hefir 
orðið erfitt að leggja hömlur á verð- 
hækkun.

Hins vegar hefir verið auðveldara að 
sjá um verð hjá smásölum, einkum þeg- 
ar langur tími hefir liðið milli skipa- 
ferða. Og það hefir verðlagsnefndin 
gert; hún hefir haft stöðugt eftirlit með 
verðlagi smásalanna og komist að þeirri 
niðurstöðu, að þeir hafi farið heldur 
hóflega i sakirnar. peir hafa oftast 
hækkað vöruna um nærfelt 10%, og má 
sú hækkun naumast minni vera, til þess 
að standast kostnaðinn og hafa eitthvað 
upp úr þessum atvinnurekstri. Ef sumir 
kaupmenn hafa selt vöruna hærra verði, 
hefir verðlagsnefndin talað við þá og 
fengið þá til þess að setja niður verðið.

pað er líka miklum erfiðleikum 
bundið að ákveða verðlag á innlendri 
vöru. pegar framboðið er lítið, svo sem 
á feitmeti, svo að varan fæst naumast, 
þó að neytendur sækist eftir henni, þá 
er ekki hægt við að gera, þó að fram- 
leiðendur selji dýrara en verðlagsnefnd
ákveður.

Ef nefndin ætti að geta beitt sjer til 
fulls um verðlag á erlendri vöru, þyrfti 
að banna sölu á vörunni þangað til 
nefndin hefði ákveðið verðið.

Um frv. það, sem hjer liggur fyrir, 
er það að segja, að jeg hefi litla trú á, 
að það verði að nokkurum notum. J?ó 
að það sje satt, að verðlag á innlendri 
vöru sje mismunandi á ýmsum stöðum, 
þá hygg jeg erfitt að framfylgja heim- 
ildum þeim um verðlag, sem frv. gerir 
ráð fyrir, svo að nokkru gagni komi. 
það væri alveg þýðingarlaust að setja 
verð á vöru, nema sama verðið gildi yfir 
stórt svæði. Til hvers væri að leggja
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verð á t. d. kjöt i Reykjavík, ef hámarks- 
verðið yrði hærra i Hafnarfirði og fram 
á Seltjarnamesi, og ef til vill ekkert há- 
marksverð suður með sjó? par, sem 
minna er aflað af vöru en neytendur 
þurfa á að halda, gæti verðlag nefndar- 
innar ekki komið að nokkurum not- 
um. Varan mundi óðara hverfa þangað, 
sem hámarkið væri hærra, eða ekkert 
hámark væri á henni. Menn mættu þá 
að ósekju kaupa vöruna og selja utan 
kaupstaðanna svo háu verði sem vildi, 
og sjá allir, hversu algagnslaust há- 
marksverðið hlyti þá að verða.

Jeg hygg þess vegna, að svo þýðingar- 
lítil sem verðlagsnefndin er nú, þá muni 
hún þó verða enn þá þýðingarminni, ef 
þetta frv. verður samþykt. (B. K.: petta 
er að eins heimild). Til hvers er að sam- 
þykkja heimild fyrir 4—5 bæjarfjelög 
til þess að gera það, sem er helber hje- 
gómi? Slíkt er að eins sjálfsblekking.

Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) benti á það, 
að þar sem nú væri gerður viðskifta- 
samningur við Breta, og landsstjórnin 
tæki vöruskiftin í sinar hendur, þá gæti 
hún ráðið verðlagi á þeirri vöru. petta 
er rjett. En þess ber jafnframt að gæta, 
að margar vörutegundir ganga ekki í 
gegnum hendur landsstjórnarinnar. En 
í gær var samþykt frv. þess efnis, að 
stjórninni skuli heimilt að hafa eftir- 
lit með öllum vörum, sem flyttust til 
landsins. pað er ætlast til, að stjórnin 
láti innflutningsnefnd annast um þetta 
eftirlit, og þar á meðal með vöruverð- 
inu. Sýnist það ekki ófyndið, þar sem 
meiri hluta nefndarinnar skipa stór- 
kaupmenn, og þá vonandi, að það sje 
sæmilega trygt, að hagur þeirrar stjett- 
ar sje ekki fyrir borð borinn.

Mjer dettur samt i hug, hvort það 
mundi vera úr vegi, að stjórnin hefði 
óháða verðlagsnefnd sjer til aðstoðar

til þess að ákveða vöruverðið. Nú væri 
betur búið í hendur nefndarinnar en 
áður var, þar sem stjórnin hefir tögl 
og hagldir á allri innfluttri vöru. Hygg 
jeg, að alþýðu manna mundi þykja 
tryggara, að óháð verðlagsnefnd hefði 
hönd i bagga um verðið, heldur en að 
eiga það undir nefnd, þar sem stór- 
kaupmennimir ráða mestu.

Mjer hefir skilist, að meginmótspyrn- 
an gegn verðlagsnefndinni hafi verið 
sú, að hún hefði kostað landið 9000 kr. 
Og á hinn bóginnheyrðistþaðaltafkveða 
við, að nefndin geri ekki annað en að 
hirða kaup sitt. þetta er þó rangt, því 
að nefndin tekur ekki kaup fyrir ann- 
að en það, sem hún hefir unnið. Siðustu 
5 mánuðina hefir þessi kostnaður ekki 
farið fram úr 500 kr. samtals. pessi 
nefnd tekur ekki kaup fyrir það eitt 
„að vera til,“ eins og sumar milliþinga- 
nefndir hafa gert, t. d. fánanefndin. 
Hygg jeg vafasamt, að stjórnin fái ódýr- 
ari aðstoð í þessu efni annarsstaðar. 
pá gæti og komið til mála að afnema 
kaup nefndarinnar, því að starf henn- 
ar mun ekki verða svo umsvifamikið, 
að hún þurfi að vinna nema endrum og 
sinnum.

Hitt virðist mjer varhugavert, að af- 
nema nefndina með öllu, og væri ekki 
ólíklegt, að blöðin kynnu að fjargviðr- 
ast út af því við stjórnina á eftir, því 
að „góður er hver genginn.“ Hún hefir 
einatt verið skömmuð fyrir ýmislegt, 
sem hún hefir gert eða ógert látið. 
Dettur mjer í hug, að svo gæti farið, að 
bráðlega yrði þá skorað á stjórnina að 
skipa nýja verðlagsnefnd með bráða- 
birgðalögum. Annars læt jeg mjer þetta 
í ljettu rúmi liggja. En jeg býst við, að 
eigi mælist það vel fyrir, að stjórnin og 
almenningur eigi alt verðlag undir stór- 
salanefnd.
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Pjetur Ottesen: Jeg sje á nefndar- 
ájliti bjargráðanefndar, að hún hefir 
komist að sömu niðurstöðu og jeg 
komst að í framsöguræðu minni á dög- 
unum, um að störf verðlagsnefndar 
hafi borið lítinn sem eng&n árangur. 
En hún hefir fært þessa niðurstöðu 
sína í svo mildilegan og áferðarfallegan 
búning; en það skín þó út úr öllu, að 
ekkert hefir upp úr starfi nefndarinn- 
ar hafst.

Nefndarálitið byrjar á því að segja 
frá, að nefndin hafi felt 10 úrskurði á 
árinu 1917, til 19. júní þ. á., og eru að 
eins tveir þeirra nú í gildi. Mjer er ekki 
kunnugt um, hvaða úrskurðir það eru; 
sennilega eru það úrskurðir um hangi- 
kjöt og kæfu og beitutöku á Breiðafirði. 
Jeg spilrði hv. þm. Snæf. (H. St.) að 
því, hvort nokkurt gagn hefði orðið að 
úrskurðinum um beitutökuna, og kvað 
hann nei við því. Við sama tón kveður 
hvaðanæfa þar, sem verðlagsnefnd hef- 
ir eitthvað slett sjer fram í. En þó að 
þetta sje þann veg vaxið, þá dettur mjer 
ekki í hug að efa, að nefndin hafi ef 
til vill töluvert aðhafst. En jeg stað- 
hæfi, að öll hennar störf hafi að mestu 
verið unnin fyrir gýg. Jeg veit að vísu, 
að hægt er að þylja hjer upp langar 
romsur af tölum og benda á stóra 
skjalabunka um rannsókn á vöruverði, 
en árangurinn af öllu því braski hefir 
orðið einn og sami, bara fálm út í loftið.

petta er skriffinskunnar öld, sem vjer 
lifum á, enda mun verðlagsnefndin vera 
í þessu efni skilgetið bam sinnar aldar. 
pá skal jeg snúa mjer að því, sem hv. 
frsm. (S. St.) sagði viðvíkjandi þessu 
frv., sem hjer liggur fyrir. Jeg skil nú 

. ekki hvernig á því stendur, eftir þessa 
niðurstöðu, sem hv.bjargráðanefndhefir 
komist að um árangurinn af starfi verð- 
lagsnefndarinnar, að hún skuli vera að

burðast með þetta frv. Og síst skil jeg 
í því, að hv. frsm. (S. St.), sem er með- 
flutningsmaður minn að frv. um afnám 
verðlagsnefndar, skuli hafa gengið inn á 
þetta.

Hv. bjarg? áðanefnd viðurkennir, að 
verð á aðfluttum vörum sje alt komið í 
hendur stjórnarinnar, fyrst og fremst 
af því, að landsverslunin kaupir upp á 
eigin spýtur meginið af öllum nauð- 
synjavörum, er til landsins flytjast, og 
auk þess ganga reikningar yfir allar 
aðrar vörur, sem fluttar eru til lands- 
ins, gegnum hendur innflutningsnefnd- 
ar.

það er því hægt um vik fyrir stjórn- 
ina að fá nákvæmar upplýsingar um 
innkaupsverðið, og getur hún þvi, að 
fengnum þeim upplýsingum, ákveðið 
hæfilega álagningu. Eins get jeg ekki 
skilið það, að stjórnin geti ekki með að- 
stoð þeirra nefnda, sem hún hefir í 
kring um sig, haft eins gott eftirlit með 
útsöluverði smákaupmanna og verð- 
lagsnefnd hafði, og gripið í taumana, ef 
henni þykir þörf. Jeg skil ekki annað 
en að það sje ósköp hægt við að jafn- 
ast. En nú eru tómir stórsalar í inn- 
flutningsnefndinni, segir hv. þm. N.-p. 
(B. Sv.), en það er ekki rjett, því þar á 
sæti formaður Búnaðarfjelags Islands. 
Auk þess geri jeg ráð fyrir, að stjómar- 
ráðið hafi valið þá menn eina i þessa 
nefnd, sem treysta megi til þess að 
gera skyldu sína, og þá eins i þessu 
efni sem öðru. pað hlyti líka að koma 
bráðlega í ljós, ef þessir menn gerðu 
sig bera í rangindum, og væri það, frá 
þeirra sjónarmiði sjeð, hið mesta glap- 
ræði að reyna til að beita hlutdrægni, 
þvi ef það kæmist upp, mundi það 
leiða til þess, að þeir krossfestu bæði 
sig og sína stjettarbræður. Jeg held 
því, að það sje óhætt að segja það, að
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alt verksvið verðlagsnefndar sje horf- 
ið, hvað aðfluttar vörur snertir, enda 
tók hv. framsm. (S. St.) það fram, að 
það væri ekki af því, að hann áliti veru- 
legt gagn að þeim verðlagsnefndum, 
sem í þessu frv. er gefin heimild til að 
stofna. En hvað er það þá, mjer er 
spum, sem hefir komið honum til þess 
að gerast meðflutningsm. þessa frv.? 
pað er svo sem sýnt, hvað á að verða 
starfssvið þessa verðlagsnefndarbróður, 
eða hvað maður á að kalla það. Útlenda 
varan heyrir ekki lengur undir verk- 
svið verðlagsnefndarinnar, og þó þessi 
verðlagsnefndarbróðir verði fullburða 
hjer, sem jeg tel nú ólíklegt að verði, þá 
á hann ekkert erindi á þau mið. pað er 
þá innlenda varan, sem á að beina þessu 
skeyti að. Jeg tók greinilega fram, við 
framsögu mína í þessu máli, að af- 
skifti þau, sem verðlagsnefndin hefir 
haft af innlendum afurðum, bentu alls 
ekki til þess, að halda ætti þeirri nefnd 
eða neinni slíkri við lýði, til þess að 
þræða þær brautir, sem hún fór. Og 
jeg verð að telja það mjög óráðlegt, og 
það styður þegar fengin reynsla í því 
efni, að setja verðlagsnefndir til höfuðs 
innlendri framleiðslu. pað þarf þá að 
vera góð trygging fyrir því, og það 
mikið betri trygging en sett er í þessu 
frv., — að því sje ekki beitt þannig, að 
tjón geti af hlotist, og það einmitt fyr- 
ir þá kaupstaðina, sem þetta á að koma 
að háldi. Aukning og efhng innlendrar 
framleiðslu er, eins og nú er komið með 
aðföng öll til landsins, lífsskilyrði þess- 
arar þjóðar. En ef framleiðendur eiga 
verðlagsnefndarbrandinn reiddan yfir 
höfði sjer, þann, sem brugðið var að 
smjörversluninni 1917, já, þá getur 
farið svo, að ekki sje við góðu að bú- 
ast. pó að mjer blandist svo sem ekki

hugur um það, að forlög hámarksverðs 
á innlendum framleiðsluvörum, verði 
þau sömu hjer eftir sem hingað til, að 
hámarksverðið verði að litlu eða engu 
haft, þá getur hver heilvita maður sjeð, 
að það er ekki hvöt fyrir framleiðend- 
ur til að leggja sig í líma með fram- 
leiðsluna, þegar þeir mega ekki um 
frjálst höfuð strjúka með afurðimar 
og verða að versla í pukri, ef fram- 
leiðslan á að borga sig. pað eru ekki 
allir, sem mundu sætta sig við það, að 
verða að versla þannig huldu höfði með 
það, sem þeir með erfiðismunum og 
áhættu hafa framleitt í sveita síns and- 
litis. Afleiðingin mundi verða sú, að 
margir þeirra mundu draga sig í hlje 
með framleiðsluna og alls ekki kæra 
sig um það, að verða settir í neitt verð- 
lagsnefndarskrúfstykki. Afleiðingin af 
því er öllum auðsæ. Og mjer þykir það 
satt að segja skjóta nokkuð skökku við, 
ef þingið getur ekki fallist á það nú 
að þoka úr veginum þeim lagaákvæð- 
um, sem hætta getur stafað af í þessa 
átt. Og mjer finst það brjóta í bág við 
þá hugsun og þann anda, sem undan- 
tekningarlaust hefir komið fram hjá 
þingmönnum, nauðsynina á þvi, að 
framleiða sem allra mest i landinu 
sjálfu, þó að hins vegar hafi verið nokk- 
uð skiftar skoðanir um aðferðina til 
þess. það getur því blátt áfram stafað 
hætta af því fyrir þjóðarbúskapinn í 
heild sinni, að fá slika heimild sem 
þessa í hendur einstökum bæjarfjelög- 
um, sem fá þetta verðlagsnefndarstarf 
aftur í hendur mönnum, sem ef til vill 
hlaupa eftir órökstuddmn sleggjudóm- 
um óhlutvandra og gerræðisfullra 
manna, sem blöðin kunna að leyfa rúm 
í dálkum sínum. Greinum, sem með 
fullum sanni má slíkt um segja, hefir
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öðru hvoru skotið upp í blöðunum, og 
er það ilt að leggja fjöregg landsins, 
framleiðsluna, á slíkar metaskálar.

Framleiðendur þessa lands, bæði til 
sjávar og sveita, hafa heldur ekki gef- 
ið neitt tilefni til þess að vera með 
þetta verðlagsnefndarfargan. peir hafa 
alls ekki gert neina tilraun til þess að 
selja vörur sínar fram yfir það, sem 
nauðsynlegt var. En eðlilega hefir inn- 
lenda varan hækkað mjög í verði, sök- 
um þess hve framleiðslukostnaðurinn 
hefir aukist gífurlega.

Háttv. framsm. (S. St.) mintist á 
brauðgerðarhúsin, að gott væri, og 
má ske nauðsynlegt, að geta haft hönd 
í bagga með þeim. Jú, það getur nú 
verið svo. En hvað sýnir undangengin 
reynsla á því sviði? Verðlagsnefndin 
hásæla hefir engan úrskurð felt yfir 
brauðsölunum. Nei, alls engan; en að 
vera að halda því fram,aðverðlagsnefnd 
hafi unnið svo og svo mikið gagn með 
því, að fara bónarveg að mönnum, 
bæði brauðsölum og kaupmönnum, er 
blátt áfram broslegt. pað er bara til 
að segja eitthvað. Enda er hætt við, að 
það hefði ekki hrifið mikið, þar sem 
mönnum var kunnugt um, að verðlags- 
nefndin stóð magnlaus að baki þeim.

Jeg mintist á það í framsöguræðu 
minni um þetta mál, að hámarksverð 
verðlagsnefndar hefði orðið til þess að 
hækka vöruverð á ýmsum öðrum stöð- 
um á landinu. Smjörverð hækkaði að 
mun á Vestur- og Norðurlandi og blaut- 
fisksverð á Isafirði og Vestmannaeyj- 
um og víðar. Svona er það, það er alt 
á sömu bókina lært.

Hæstv. atvinnumálaráðherra er nú 
farinn af fundi, og skal jeg því 
ekki fara inn á ræðu hans. Hann var 
eitthvað að tala um góð áhrif af starfi 
verðlagsnefndar, en jeg verð að segja

það, að jeg get ekki almennilega gert 
mjer grein fyrir því, af hvaða sjónar- 
hæð hann getur komist að þeirri niður- 
stöðu.

Hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) þarf jeg 
ekki að svara; ræða hans gaf ekki tilefni 
til þess.

Hv. þm. N.-þ. (B. Sv.) talaði sann- 
gjarnlega um þetta mál. Hann sagði, að 
verðlagsnefndina hefði brostið heimild 
til þess að geta orðið að verulegu hði. 
Jeg man eftir því, er hann talaði um 
verðlagsnefndina á síðasta þingi, að þá 
tók hann dýpra í árinni og sagði, að 
verðlagsnefndin hefði verið til ills eins, 
en engu góðu til leiðar komið. Vil jeg 
leyfa mjer, að fengnu leyfi hæstv. for- 
seta, að lesa upp nokkur orð, er hann 
viðhafði um verðlagsnefndina í fyrra. 
par kemur fram svo góð og hárrjett 
lýsing á starfsemi verðlagsnefndar, og 
góð vísa er aldrei of oft kveðin. par 
segir hann: „Afskifti verðlagsnefndar af 
smjörverðinu hafa ekki orðið að nein- 
um notum. Smjörverðð hefir þvert á 
móti hækkað fyrir bragðið. Enda er það 
eðlilegt, þar sem hámarksverðið hefir 
haft þau áhrif, að smjörframleiðsla hef- 
ir stórum minkað. Afskifti hennar af 
smjörverðinu mega því teljast verri en 
gagnslaus. Jeg vil því styðja tillögu þá, 
sem fram er komin. Heppilegra hefði 
kann ske verið,að hún hefði komið fram 
í öðru formi, og jafnvel mælt svo fyrir, 
að verðlagsnefndin skyldi afnumin með 
öllu. Enginn efi er á, að hámarksverðið 
hefði sömu afleiðingar að sumri og það 
hefir nú, og því þarf að afnema það. 
Satt að segja virðist mjer verðlags- 
nefndin ekki hafa orðið til neins gagns. 
Hún hefir ekkert skift sjer af verði á 
útlendri vöru.“ þannig mæltist hv. þm. 
N.-þ. (B. Sv.) í fyrra, og þá skaut hann 
því líka fram, til bjargráðanefndar,
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hvort ekki væri hægt að losna við eitt- 
hvað af hinum mörgu nefndum, og seg- 
ir: „Rjettast væri að hverfa frá öllu 
þessu nefndabraski, sem átt hefir að 
bæta úr styrjaldarvandræðunum. pær 
hafa drjúgum aukið óáran í landinu, 
valdið óþarfa útgjöldum úr landssjóði 
og auknum álögum á landsmenn. pað 
er þvi eitt, sem bjargráðanefndin ætti 
að athuga, hvort ekki væri hægt að 
losna við eitthvað af óþörfum nefnd- 
um.“ petta er vel og skörulega sagt, 
eins og vænta mátti af þessum hv. þm.

Nú virðist hann vera dálítið linari í 
þessu máh, þó hann reyndar, bæði bein- 
línis og óbeinlínis, viðurkenni enn 
gagnsleysi og skaðlegar afleiðingar 
þessarar vandræðanefndar. Hann er nú 
sem sje einn af nefndarmönnum, en það 
var hann ekki á síðasta þingi.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum 
um þetta að sinni, en jeg lít svo á, að 
það eigi alls ekki að samþykkja þetta 
frv., heldur stíga sporið til fulls og 
afnema verðlagsnefndina með öllu. pað 
eru nóg skakkaföllin á hærri og lægri 
stöðum, þó ekki sje verið að halda i 
verðlagsnefndina, til þess að bæta við 
syndaregistrið.

Jörundur Brynjólfsson: Hv. þm. fer
að verða vorkunn að hlýða svona lengi 
á þessar umræður, en hv. þm. Borgf. 
(P. O.) hefir endurtekið svo mikið af 
fullyrðingum sínum, er hann hafði við 
í framsöguræðu sinni, að mjer finst jeg 
ekki geta látið hjá liða að veita þær 
upplýsingar, sem skýra málið frekar. 
pað er hægt að gera athugasemdir við 
sitthvað í ræðu hv. þm. Borgf. (P. O.), 
sem sýna honum, að hann stendur ekki 
á eins föstum fótum og hann hyggur. 
Jeg mun leitast við að sýna það með 
tölum, þó honum sje illa við þær, við

hversu mikil rök staðhæfingar hans 
hafa að styðjast, um að enginn árang- 
ur hafi orðið af starfi nefndarinnar, 
hvað verðlag snertir. Hitt get jeg tekið 
undir, að starf þessarar nefndar hefði 
mátt vera betra og fullkomnara. pað 
hefði verið æskilegt. En þá ber og þess 
að gæta, að verðlagsnefndina hefir skort 
lagaákvæði, til þess að geta beitt sjer, 
og úr því hefir ekki verið bætt, en það 
er ekki sök nefndarinnar. Bæði er 
stjórninni kunnugt um það, sem áfátt 
er i þeim efnum, og svo skýrði jeg 
bjargráðanefnd frá því í þingbyrjun, 
hversu það væri ókleift, með þeim laga- 
ákvæðum, sem til eru um þetta atriði, 
að hafa hemil á útsöluverði stórkaup- 
manna, Hv. þm. Borgf. (P. O.) sagði um 
daginn, að sjer vitanlega hefði verðlags- 
nefndin ekki gert neitt að gagni. Jeg 
hefi aldrei hugsað mjer, og veit ekki til 
þess, að hann sje það vitrari öðrum 
mönnum, að hann þekki alt til hlítar 
án þess að þurfa að afla sjer fróðleiks 
um máhn. Honum hafa staðið til boða 
skjöl og skilríki verðlagsnefndar, og 
hefði honum verið innan handar að 
kynna sjer þau. Annars verð jeg einnig 
að upplýsa það, að mjer til leiðinda hafa 
meðnefndarmenn mínir ekki kynt sjer 
skjölin um starfsemi nefndarinnar eins 
ítarlega og þurfti, enda þótt jeg ámálg- 
aði það iðulega við þá, en það leiðir áf 
sjálfu sjer, að ekki er unt að kveða upp 
rjettlátan dóm um þetta atriði, nema því 
að eins að hafa kynt sjer þau skjöl og 
skilríki, sem fyrir liggja. Hv. framsm. 
(S. St.) drap á, að afskifti verðlags- 
nefndar af útlendri vöru hefðu ekki 
gert allra minsta gagn. pví mótmæli jeg, 
því að jeg get sannað það með rökum, 
að kaupmenn lögðu misjafnt á vörur 
landssjóðs fram að árinu 1917, en fyrir 
milligöngu og tillögur verðlagsnefndar
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var ákveðin viss % (10%), sem þeim 
skyldi heimilt að leggja á vöruna, sem 
J>eir fengju frá landssjóði. það kom þá 
lika í ljós, að kaupmenn úti um land 
hefðu gert meira en góðu hófi gegndi 
•að því að leggja á ýmsar vörur, og má 
nefna, að í Ólafsvík var sykur t. d. seld- 
nr hærra verði en annarsstaðar, og 
sömuleiðis var smjörlíki í Hafnarfirði 
selt þar nokkru hærra verði en á öðr- 
nm stöðum. Verðlagsnefnd greip þar í 
taumana og færði verðið niður að mikl- 
nm mun, 15—20 au. hvert kg.

Hv. þm. Borgf. (P. O.) gat um, að 
ákvæðið um beitutekju á Breiðafirði 
hefði engan árangur borið, og bar fyrir 
jþessu hv. þm. Snæf. (H. St.). Mjer er 
kunnugt, að það átti að fimmfalda þá 
npphæð, sem áður hafði verið tekin fyr- 
ir beitu, en eftir að verðlagsnefndin 
skarst í leikinn kom engin kvörtun, svo 
nð jeg verð að álíta, að verk hennar hafi 
komið að tilætluðum notum. Eftir því, 
sem kom fram hjá hv. framsm. (S. St.), 
þ>á hafði þetta tvent vakað fyrir honum, 
fyrst, að verðlagsnefndin, sem ekki er 
rjett, hafi engin áhrif haft á útlendu 
vöruna, í öðru lagi, að ekki ætti við, að 
hún beitti áhrifum sínum gegn inn- 
lendri framleiðslu, og svo loks, að verð- 
lagsnefndin hefði kostað landið um 10 
þús. kr. frá byrjun. Nú skal jeg lítil- 
lcga minnast á, hvort verðlagsnefnd hafi 
•ekki haft áhrif á verð á innlendum vör- 
um; hitt er annað mál, hvort rjett sje 
að takmarka verð á innlendum vörum. 
Jeg skal þá geta þess fyrst, að hjer í 
Reykjavík 1917 ætluðu brauðgerðar- 
menn að færa brauðverðið fram. Verð- 
lagsnefnd hefir aldrei sett hámarksverð 
á brauð, en hins vegar hefir hún haft 
áhrif á það og gætt þess, að það yrði 
ekki alt of hátt. Á siðasta hausti ætluðu

AJþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

mjólkurframleiðendur að setja mjólk- 
urverðið upp í 50 aura, en verðlags- 
nefndin kom því þá til leiðar, að hún 
hækkaði ekki nema í 48 aura. Á þessu 
hefir almenningur í Rvík grætt um 16 
þús kr. yfir veturinn.

Nú á síðastliðnu vori ætlaði mjólkur- 
fjelagið að hækka mjólkina upp i 56 
aura litrann, en verðlagsnefndin fjekk 
því áorkað, að ekki var farið hærra en 
í 52 aura. Sje nú gert ráð fyrir, að hjer 
í bænum sjeu seldir 3750 lítrar á dag, 
þá nemur mismunurinn 150 kr. á dag, 
eða 1500 kr.á mánuði. það,sem almenn- 
ingur í Reykjavík greiðir nú minna fyrir 
mjólk, beint fyrir afskifti verðlags- 
nefndar, á 6 dögum (um 900 kr.), er 
hjer um bil sama upphæðin og nefndin 
hefir kostað frá nýári til þessa dags.

pess skal getið, viðvíkjandi fiskverð- 
inu, að verðlagsnefndin skarst þar í leik- 
inn. Fisksalar seldu fiskinn á 16—20 
aura pundið, en selja hann nú á um 12— 
16 aura. petta er nú að visu ekki mikill 
árangur, en samt nemur það 6000 kr. 
á mánuði, ef nægilega mikill fiskur 
berst að, til að fullnægja þörfum bæjar- 
manna. Gerum nú ráð fyrir, að fiskþörf 
bæjarins sje að meðaltali fullnægt að 
hálfu; þá nemur verðmunurinn 30— 
40,000 kr. á ári. Svona mætti halda á- 
fram lengur. (P. O.: það er best að gera 
það). — Háttv. þm. Borgf. (P. O.) baðst 
undan miklu af tölum, og skal jeg þvi 
hlífa honum við þeim. En í þessu sam- 
bandi eru tölumar sjálfsagðar, þvi þær 
eru það eina, sem ekki er hægt að 
hrekja.

Hitt er alt annað mál, sem virðist vera 
skoðun hv. þm. Borgf. (P. O.), að inn- 
lendum mönnum eigi að vera heimilt að 
setja það verð, sem þeim sýnist, á þá 
vöru, sem þeir hafa til sölu, hvort sem

9
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J>eir eru framleiðendur eða milliliðir. 
J>að þykir nú heppilegast að hafa tvo 
stórsala, til að ákveða, hve mikið þeir 
megi leggja á þá vöru, sem þeir flytja 
inn í landið. Jeg hjelt nú satt að segja, 
að stórsalarnir hefðu ekki unnið sjer 
það traust á þessum síðustu tímiun, að 
þeir fengju sjálfir að skamta sjer verðið 
á þeirri vöru, sem fer í gegniun hendur 
þeirra.

En viðvíkjandi því, að ekki eigi að 
hafa nein afskifti af verðlagi á inn- 
lendri vöru, þá er jeg þar á annari skoð- 
un. Jeg skal viðurkenna, að það getur 
verið skoðunarmál, og mönnum er auð- 
vitað heimilt að hafa hverja rjettmæta 
skoðun sem er. En skoðunin verður því 
að eins rjettmæt, að hún sje bygð á 
þekkingu og reynslu. Mjer þótti leitt, 
hve háttv. þm. Borgf. (P. O.) staðhæfði 
mikið við framsögu frv. síns hjer á dög- 
unum, og því leiðara þótti mjer, að hann 
skyldi endurtaka mikið af þessum stað- 
hæfingum aftur nú. Jeg kann því ávalt 
illa, er menn fara með staðlausa stafi. 
J?ó háttv. þm. (P. O.) segði, að hann 
vissi ekki betur, þá er það engin afsök- 
un, því að hann átti kost á að vita alt 
betur, ef hann hefði viljað bera sig eftir 
þeirri vitneskju. Og hann hefði meira 
að segja ekki þurft að bera sig eftir 
neinni fræðslu, til að komast hjá sum- 
um rangfærslunum, ef hann hefði að 
eins fylgst með því, sem birt hefir verið 
í blöðunum. Hv. þm. (P. O.) talaði um 
það, að hámarksverð á eggjum og kar- 
töflum væri brotið. En veit hann þá ekki, 
að ekkert hámarksverð er til á þessum 
vörutegundum. pegarháttv. þm. (P. 0.) 
veit ekki um það af gerðum nefndarinn- 
ar, sem birt er opinberlega í Lögbirt- 
ingablaðinu, þá er ekki von, að hann 
viti mikið um innri starfsemi nefndar- 
innar, sem hvergi er birt. Svo hvað það

snertir gæti jeg látið ummæli hans rnn 
nefndina í ljettu rúmi liggja.

Háttv. þm. (P. O.) mintist á afskifti 
nefndarinnar af mjólkurverðinu. Haust- 
ið 1916 ákvað nefndin hámarksverð á. 
mjólk, en framleiðendur voru ekki á- 
nægðir með það. Án þess að hafa nokkr- 
ar vífilengjur fluttu þeir enga mjólk 
til bæjarins. Jeg skal nú engum getum 
að því leiða, hvað jeg hefði gert þá, ef 
jeg hefði verið í sporum framleiðenda. 
En jeg held, að jeg hefði ekki sett bæ- 
inn í mjólkursvelti fyr en eitthvað hefðí 
verið reynt til samkomulags. En fram- 
leiðendur voru nú ekkert að skirrast við 
það að grípa til þessa úrræðis, og ljetu 
sig litlu skifta, hvað af því gæti leitt^ 
að öll börn og sjúklingar væru alt í einu 
svift þeirri fæðunni, sem þau máttu síst 
án vera. petta eitt sýnir, hvort óþarft 
er að hafa afskifti af sölu á innlendri 
vöru. það sýnir, að þeir menn eru til 
meðal framleiðenda þessa lands, sem 
geta, og hika ekki við, ef því er að skifta^ 
að nota neyð annara til að knýja fram 
sínar eigin hagsmunakröfur. Stjómar- 
ráðið kipti þessu í lag. Framleiðendur 
fengu ekki kröfum sínum fullnægt til 
fulls. peir hefðu sett verðið enn þá. 
hærra, ef stjórnin og verðlagsnefndiu 
hefði ekki haldið því í skefjum; reynsl- 
an er fyllilega búin að sýna það, að^ 
framleiðendur gera margir hverjir 
meiri kröfur en nauðsynlegt er.

pá mintist hv. þm. (P. O.) á, að af- 
skifti verðlagsnefndar af smjörverðinu 
hefðu verið óheppileg. En þar til er þv£ 
að svara, að í fyrrasumar var verð æ 
smjöri hærra hjer en í nokkru nálægu 
landi. Ef bændur hefðu því flutt smjör 
sitt út, þá hefðu þeir fengið minna fyrir 
það en þeir fengu eftir hámarksverð- 
inu hjer. Að vísu hefir eitthvað verið^ 
farið í kringum hámarksverðið, meðau
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}>að stóð, en verðið varð þó aldrei eins 
hátt eins og síðar. Strax og hámarks- 
verðið var afnumið, var smjörverðið 
fært upp um 30 aura pundið. Áður en 
mánuður var liðinn, var það orðið 50 
aurum hærra, og nú er smjörverðið 
komið i kr. 3,50 pundið.

pegar nefndin setti hámarksverð á 
smjörið, fór hún eftir tillögum einhvers 
mesta smjörframleiðandans á Suður- 
landsundirlendinu. Hún studdist því við 
reynslu og ráðleggingar góðs manns, 
sem óhætt virtist að leggja mikið upp 
úr. (P. O.: Hver var hann?). Hann er 
húsettur hjema fyrir austan fjallið. (P. 
O.: Jeg veit það, fyrst hann er smjör- 
framleiðandi á Suðurlandsundirlend- 
inu. En hver var hann?). Mjer er svo 
sem sama, þótt jeg nefni nafn hans, 
fyrst hv. þm. (P. O.) virðist bera brigð- 
nr á orð mín. Hann heitir Eggert Bene- 
■diktsson. Svo verður hv. þm. sjálfur að 
hafa fyrir að finna heimilið. Hann er 
sæmilega vel þektur maður, og verður 
varla gert litið úr reynslu hans í þessum 
•efnum.

Jeg held jeg sje nú búinn að sýna 
fram á, að ummæli hv. þm. Borgf. (P. 
O.) hafi ekki við mikið að styðjast. Að 
verðlagsnefndin hafi ekki haft mikil 
áhrif á verðlag í landinu þýðir ekki að 
halda fram, og að því fje, sem hefir 
verið til hennar kostað, hafi ekki verið 
vel varið, verð jeg að mótmæla. pað er 
hverfandi litið í samanburði við þann 
árangur, sem orðið hefir af starfi 
hennar.

Hv. þm. Borgf. (P. O.) vill, að þetta 
land sé öðruvisi en öll önnur lönd i 
}>vi, að leyfa einstökum mönnum að 
taka allan þann gróða, sem þeir geta 
náð í á þessum vandræðatímum, hvem- 
ig sem hann er fenginn. pað yrði ofan 
á, ef verðlag inefndarlögin væru alveg

numin úr gildi. pess vegna vildi jeg 
helst, að eldri lögin væm látin gilda 
áfram óbreytt, eða að minsta kosti sje 
haldið fulltryggu eftirliti með verðlagi 
á vörum eftir sem áður. — Að fram- 
Ieiðslan geti orðið nokkru minni fyrir 
afskifti verðlagsnefndar nær ekki 
neinni átt. Að hún hafi engu góðu til 
leiðar komið fer auðvitað eftir þvi 
hvemig á það er litið. Hún hefir ef til 
vill ekki komið neinu góðu til leiðar 
fyrir þá menn, sem vilja taka sjer meiri 
gróða en góðu hófi gegnir, en hún hefir 
komið góðu til leiðar fyrir hina, sem 
fyrir hennar aðgerðir hafa friast við að 
borga of mikið fyrir nauðsynjar sinar, 
og hún hefir líka komið góðu til leiðar 
fyrir hina, með þvi að leggja hemil á 
framferði þeirra og láta ekki koma í 
ljós, hve ágengir þeir em.

Að hafa engin takmörk á verði á inn- 
lendum vörum nær ekki nokkurri átt. 
Hv. þm. Borgf. (P. O.) hefir ekki í 
huga þá menn, sem enga framleiðslu 
hafa og verða að kaupa alt af öðrum. 
(P. O.: peir kunna að setja upp fyrir 
verk sín). — Vinnulýðurinn hefir ekki 
verið einráður um sín laun, hvorki há- 
setinn á fiskiskipinu nje daglaunamað- 
urinn á eyrinni. Og ef litið er á kaup- 
gjaldið, þá er það ekki í neinu hlutfalli 
við það verð, sem orðið er á vörunum. 
pað væri þá mest gustukin að láta þetta 
hlutfall verða enn argara en það er, með 
því að láta framleiðendur og kaupmenn 
leika lausum hala með verðlag á öllum 
vörum.

Jeg get varla ímyndað mjer, að þingið 
geri bændum neinn greiða með því að 
afnema nú verðlagsnefndina, og jeg er 
þess fullviss, að það mundi gert í óþökk 
margra, — allra þeirra, sem sjá út fyrir 
túnfótinn sinn.

það var margt fleira í ræðu þessa hv.



Þingmannafrumvörp feld.
Verðlagsnefndir.

135 13ft

þm. (P. O.), sem hefði mátt gera at- 
hugasemdir við, en jeg get ekki farið 
út í það alt saman. Jeg get að lokum 
ekki alveg slept ræðu hv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.). Hann sagði, að orð hv. þm. 
Borgf. (P. O.) væru töluð út úr hjört- 
um flestra deildarmanna. Jeg veit ekki 
hvort hann á þar við öll orð hv. þm. 
eða að eins nokkuð af þeim, hvort það 
er það, sem hann sagði um starfsemi 
verðlagsnefndarinnar, eða eitthvað ann- 
að. Ef hann hefir átt við það, sem hv. 
þm. (P. O.) sagði um nefndina, þá hefir 
hann verið nokkuð skjótur í ályktunum 
sínum, því hann hefir áreiðanlega ekki 
kynt sjer, á hverjum rökum þau voru 
bygð. En ef til vill voru það einhver 
önnur orð, sem hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
fundust töluð út úr hjörtum deildar- 
manna. Jeg þarf ekki að leggja mig 
niður við að svara þeirri skoðun hv. þm. 
Borgf. (P. 0.) á okkur nefndarmönn- 
unum, að fyrst við fengjum aura fyrir 
að vera í nefndinni, þá væri okkur sama 
um, hvort nokkur árangur sæist af starfi 
hennar eða ekki. (P. O Hve nær sagði 
jeg það?). pað kom fram óbeinlínis, 
þegar sagt var, að nefndin hefði ekki 
orðið að neinu liði, en samt vildu nefnd- 
armennirnir fyrir hvern mun sitja í 
henni áfram. Slíkar aðdróttanir í okkar 
garð, frá hv þm. (P. O.), tel jeg ærið 
ómaklegar. Hann þekkir okkur alls ekki 
að neinu slíku.

Gísli Sveinsson: það væri synd að tala 
lengi yfir svona fáum mönnum, liggur 
mjer við að segja, þar sem svo margir 
þingmenn eru bundnir á öðrum fund- 
um og geta því ekki hlýtt á umræðurn- 
ar. En jeg get ekki annað en sagt nokkur 
orð, fyrst hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) gerði 
mjer þann heiður, að minnast á mig, 
út af ummælum, sem jeg hafði haft

endur fyrir löngu hjer i deildinni. Enda 
var það auðheyrt, að hann var undir 
það búinn að tala núna, og hefir hann 
nú ljett á hjarta sinu.

Hv. þm. (B. J.) ljet svo um mælt, aS 
hann vissi ekki, hvað það hefði verið í 
ræðuhv.þm.Borgf. (P.O.), semjeghefði 
átt við, þegar jeg sagði, að orð hansværu 
vafalaust töluð fyrir munn allmargra 
manna hjer í deildinni. Með þessu átti 
jeg ekki við nein einstök atriði, heldur 
alt, sem hv. þm. Borgf. (P. O.) sagði að 
því sinni. það kom til af því, að mjer er 
allvel kunnugt um, hvern hug þingmenn 
yfirleitt bera gagnvart þeim nefndum, 
sem settar hafa verið á laggimar á síð- 
ustu tímum, en sjerstaklega þó gagnvart 
þessari nefnd, sem hjer um ræðir. það 
sanna og ummæli hv. þm. N.-þ. (B. Sv.) 
á þinginu í fyrra. Hann kvað þá mjög 
hart að orði um verðlagsnefndina. En 
nú getur hann að sjálfsögðu miklu frek- 
ar mælt henni bót, þar sem hann er 
sjálfur kominn í hana. Víst er inn það, 
að ekki er líklegt, að menn geti verið 
sjerlega hrifnir af starfi verðlagsnefnd- 
arinnar, þegar litið er á það, sem hún 
hefir komið í framkvæmd, með hlið- 
sjón af því, að hvaða haldi það hefir 
komið. Og manni hlýtur að verða það 
ósjálfrátt á að bera saman kostnaðinn 
og árangurinn, þegar meta á nauðsyn 
og gagn einhverrar starfsemi. Jeg dreg 
það ekki í efa, að verðlagsnefndin hafi 
haft ýmislegt fyrir stafni. En flestir af 
þeim athöfnum hafa ekki verið til mik- 
illa nytja, því allflestar ákvarðanir, sem 
nefndin hefir tekið, hafa verið úr gildi 
numdar nærri jafnharðan, af henní 
sjálfri eða öðrum, ef þær hafa þá ekki 
verið svo bandvitlausar, að þær hafi 
þegar fallið um sjálfar sig í fram- 
kvæmdinni, eins og t. d. kæfu- og hangi- 
kjötsreglugerðin þjóðkunna.
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Hv. 1. J?m. Reykv. (J. B.) vildi reyna 
að sýna fram á, að verðlagsnefndin 
hefði komið að einhverjum notum viðs 
vegar um landið. J?að er nú mjög vafa- 
samt. En hjer í Reykjavík hefði mátt 
vænta, að áhrifa hennar gætti einna 
mest. En hjer jafnvel orkar tvímælis, 
hvort starf hennar hafi orðið til bóta 
eða skaðsemdar. Hún hefir einkum lagst 
á mjólkurverðið og fiskverðið, og J>að 
hefir orðið ofan á, að verðhækkun hefir 
á yfirborðinu orðið eitthvað minni en 
framleiðendur ljetu i veðri vaka, að 
þeir ætluðust til, í hvert sinn sem þeir 
þóttust þurfa að færa verðið upp. En 
ávalt hefir þó nefndin orðið að beygja 
frá kröfum sínum, sjerstaklega með 
mjólkurverðið, því að framleiðendur 
gátu hætt að framleiða mjólk eða flytja 
hana til bæjarins, ef þeir fengju ekki að 
setja yfirleitt það verð á hana, sem þeir 
þóttust þurfa.

pá mintist háttv. þm. (J. B.) á af- 
skifti nefndarinnar af smjörverðinu. 
J?að er nú ábyggilega víst, að hámarks- 
verðsákvörðun nefndarinnar varð ekki 
smjörneytendum hvarvetna til hags- 
muna, því að hún varð blátt áfram til 
þess að hækka verð á smjöri víða á 
landinu. Smjörverðið var t. d. töluvert 
lægra á Norðurlandi, þegar nefndin setti 
hámarksverðið, en þegar frjettist um 
það norður, hækkað verðið þar brátt. 
J>ví fór þess vegna fjarri, að hámarks- 
verðið yrði smjörneytendum að gagni 
á öllu landinu, heldur í hæsta lagi að 
eins á nokkrum hluta þess.

þetta, sem jeg hefi nú látið uppi, 
bendir til þess, að full ástæða sje til að 
athuga, hvort ekki sje rjett að breyta 
fyrirkomulaginu í það horf, sem háttv. 
bjargráðanefnd leggur til, það er að 
segja, ef menn hugsa nokkuð um að 
endurbæta verðlagsnefndarfyrirkomu-

lagið, i stað þess að leggja nefndina al- 
veg niður. Jeg, fyrir mitt leyti, er ekkert 
á móti þvi, að heimild sje til að skipa 
nefnd eða nefndir, i einhverri mynd, 
til þess að ákveða verðlag á vörum á 
ýmsum stöðum, ef þörf gerist. Að vísu 
er nú á leiðinni frv., sem þegar hefir 
verið samþ. við 2. umr. hjer í deildinni,. 
þar sem svo er ákveðið, að landsstjóm- 
inni skuli heimilt að ákveða, hve mik- 
ið skuli lagt á vöru, sem flutt er tiL 
landsins. Með þessu er það lagt í hend- 
ur landsstjórnarinnar að hafa eftirlit 
með útsöluveri á aðfluttum vörum. Ef 
sveitar- eða bæjarfjelög orka ekki 
þrátt fyrir þetta að halda verði úlendr- 
ar vöru hæfilegu, innan sinna tak- 
marka, þá þurfa stjórnendur þeirra að 
geta snúið sjer til einhverra, sem hafa 
vald til að kveða á um hámarksverð. Og 
hvert ættu sveitar- og bæjarstjórnir að 
snúa sjer í þessu efni, ef ekki til stjórn- 
arvaldanna, eða þeirra nefnda, sem þau 
setja, hvar sem þeirra væri óskað eða 
þörf er fyrir þær. Nú er það ætlun hv. 
bjargráðanefndar, að að eins megi skipa 
verðlagsnefnd eftir tillögum bæjar- 
stjórna. En jeg vildi skjóta inn í grein- 
ina „og sveitarstjóma“, því að það get- 
ur hæglega komið fyrir, að slíkrar 
nefndar verði engu siður þörf í sveit 
eða kauptúni, sem ekki hefir kaupstað- 
arrjettindi.

Nú getur vel svo farið, að ein sveit 
vilji láta ákveða hámarksverð á vöru, 
sem önnur sveit er mótfallin hámarks- 
verði á. pað mælir á móti því, að hafa 
eitt og sama hámarksverð fyrir landið 
alt, og þá um leið að ein og sama verð- 
lagsnefnd sje fyrir alt landið. pað á ekki 
við að hafa sama verð á innlendri vöru, 
hvar sem er á landinu, og því síður á 
það við um verð á útlendri vöru. pað 
nær ekki nokkurri átt, að hún sje seld
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sama verði austur í Homafirði, eða 
norður á Langanesi, eins og þar sem hún 
er fyrst lögð á land úr millilandaskipun- 
um, segjum hjer í Reykjavík. pað þýðir 
ekkert að tala um þá meginreglu, sem 
háttv. þm. N.-p. (B. Sv.) hefir verið að 
tala um, að varan sje seld sama verði 
hvar sem er á landinu. Hitt, að verðið 
hljóti að vera misjafnt, hefir ávalt verið 
og mun ávalt verða meginreglan, enda 
er það ekki nema eðlileg afleiðing stað- 
háttanna og i samræmi við allar heil- 
hrigðar verslunarmeginreglur. — pá er 
nær að fylgja tillögum háttv. bjargráða- 
nefndar, og jeg get fallist á, að það sje 
betra en að nema verðlagsnefndarlögin 
algerlega úr gildi.

Jeg skal ekkert blanda mjer inn i orð- 
ræður háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) og 
háttv. þm. Borgf. (P. O.). En jeg verð 
að segja, að mjer finst það nokkuð völt 
staðhæfing hjá háttv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.), að hann mundi ekki hafa gert sig 
sekan í sama glapræði og t. d. aðrir 
mjólkurframleiðendur hafa gert, ef 
hann hefði verið í þeirra tölu. Jeg get 
viðurkent það, að mjer, sem ýmsum 
öðrum, þótti áminst aðferð mjólkur- 
framleiðenda ekki sem best viðeigandi, 
en það er dálitið annað en að vera að 
hrósa sjer fyrir það, að maður hefði 
breytt öðruvísi, ef veri hefði í þeirra 
sporum. — Einnig gat háttv. þm. (J. B.) 
þess, að verðlagsnefndin hefði bygt há- 
marksverð sitt á smjöri á tillögum þekts 
manns úr bændastjett, sem hann nefndi. 
En jeg hefi heyrt, að sá hinn sami mað- 
ur hafi borið af sjer, að hann ætti nokk- 
um þátt í þvi hámarksverði, sem ákveð- 
ið var, sinar tillögur hefðu verið á ann- 
an veg. Enda var hvergi eins mikil óá- 
nægja með smjörverðið eins og fyrir 
austan f jall, þar sem hv. þm. tal<fi þerae- 
an mann eiga heima.

Jeg skál nú ekki segja meira.
Jeg stóð í rauninni upp aðallega til 

þess, að skjóta þvi til nefndarinnar, sem 
jeg hefi tekið fram, hvort ekki mundi 
rjettast að heimila verðlagsnefndir við- 
ar en í kaupstöðunum, ef heimild á að 
gefa.

Pjetur Ottesen: pað er nú ekki að 
ástæðulausu, að jeg kveð mjer hljóðs, 
eftir þennan reiðilestur háttv. verðlags- 
nefndarmanns (J. B.), þvi i þetta sinn 
var það verðlagsnefndarmaðurinn, 
sem talaði, en ekki þingmaðurinn. Jeg 
spurði mikinn viðbúnað í þeim her- 
búðum, þegar það heyrðist, að við ætl- 
uðum að flytja á þessu þingi fmmv. til 
laga um afnám verðlagsnefndarinnar. 
Mjer kom því ekki á óvart að heyra 
þessa varnarræðu. En af því að jeg hafði 
haldið, að það lægi ekki alveg á lausu 
gullið og gæðin, sem þessi hv. nefnd, að 
dómi þessa skjaldsveins hennar hjer í 
deildinni, hefir ausið yfir innbyggjend- 
ur þessa lands, með sínu starfi, þá finst 
mjer ástæða til að athuga dálitið þessa 
vamarræðu. Jeg skal að mestu taka at- 
riðin í þeirri röð, sem þau komu fram.

Jeg vil þá taka það fram fyrst, að 
það er einhver sá rjettasti mælikvarði 
á það, hve þessir úrskurðir verðlags- 
nefndarinnar hafi verið haldgóðir og 
bygðir á rjettlátum grundvelli, að þeir 
hafa oltið um sjálfa sig, hafi þeir ekki 
verið teknir strax aftur eða skomir nið- 
ur. (J. B.: pað er ekki rjett). Tveir 
munu standa enn, þeir sem lúta að 
hangikjötinu og beitutekjunni á Breiða- 
firði!! Vitanlega sýnir þetta ljósast og 
best, hvað alt starf verðlagsnefndarinn- 
ar hefir alt verið frámunalega fljót- 
færnislegt og bandvitlaust.

Jeg tók það fram, að verið gæti, að 
vetfðtegsnefnð hefði ekki haft það vaM,
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er hún þurfti til nauðsynlegra fram- 
kvæmda i þá átt, að ákveða álagningu 
á vörur hjá kaupmönnum, og hefði þá 
nefndin átt að bera sig upp undan því 
við þingið, ef hún þættist þurfa að fá 
aukið vald sitt. Hv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.) sagði, að hún hefði borið sig upp 
undan þessu við stjómina og bjargráða- 
nefndimar. petta hefir þá verið á 
þessu þingi. Nú hafa þær ekki viljað 
sinna þessari málaleitun. pekki jeg að 
vísu ekki ástæðumar til þess, en vart 
mun það hafa verið að ástæðulausu.

En það leynir sjer ekki, að verðlags- 
nefndarmennirnir hafa verið nokkuð 
lengi að átta sig áþessu valdaleysi sínu, 
þvi að á síðasta þingi kom engin um- 
kvörtun fram út af þessu. En satt að 
segja skal það vera óátalið af mjer, þó 
bjargráðanefnd og landsstjóm hafi ekki 
viljað stuðla neitt til þess, ag leggja 
meiri völd upp í hendur þessarar nefnd- 
ar, eins og hún hefir farið að ráði sínu,

J?á tók háttv. þm. (J. B.) það fram, 
að kaupmenn hafi lagt misjafnt á vör- 
ur landsverslunarinnar og að verðlags- 
nefnd hefði bætt úr því. Mintist hann 
á sykurinn í Stykkishólmi og smjörhk- 
ið í Hafnarfirði. Getur verið, að þeir 
úrskurðir verðlagsnefndar hafi haftþýð- 
ingu í svipinn, er þeir voru kveðnir upp, 
kanske dægur langt, en það eru þá víst 
þeir einu, því flest mun nú fram dreg- 
ið, en sömu hafa verið forlög þessara 
úrskurða sem annara.

Að lögreglan hafi verið sett til höf- 
uðs mönnum, af völdum verðlagsnefnd- 
ar, hefi jeg ekki heyrt. Jeg hygg og, að 
það hafi ekki haft mikla þýðingu held- 
ur, þó verðlagsnefnd hafi farið bónar- 
veg að kaupmönnum. pað hefir auð- 
vitað gefið nefndinni tilefni til að auka 
skriffinskuna og bæta við skjalabunk- 
ana, sem hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) er 
ekki lítið dríldinn yfir. En að nokkurt

gagn hafi af sliku hlotist, geta verð- 
lagsnefndarmennirnir náttúrlega talið 
sjer trú um, með útreikningi á óyggj- 
andi tölum! En það er nú htið gef- 
andi fyrir slíkt.

þá kvað hv. þm. (J. B.) störf nefnd- 
arinnar hafa borið mestan og bestan ár- 
angur á árinu 1917. pað er engin furða, 
þvi að á þvi ári var hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) einmitt skipaður í verðlagsnefnd. 
Hverjum þykir sinn fugl fagur, og er 
þvi skiljanlegt, að hv. þm. (J. B.) áliti 
nefnina hafa unnið mikið og þarft 
verk það ár. En ill var þin fyrsta ganga, 
má því með sanni segja um starf nefnd- 
arinnar á því herrans ári, því að fyrsta 
verkið var hið eftirminnilega há- 
marksverð á smjöri, sem enginn 
einasti maður mun nú mæla bót, nema 
verðlagsnefndarmennirnir, ef það er 
þá nokkur af þeim, sem dirfist að gera 
það, nema hv. 1. þm. Reykv. (J. B.). 
Hv. þm. (J. B.) bar einn sæmdarbónda 
austanfjalls fyrir þessari ráðstöfun, en 
nú hefir því verið lýst hjer í hv. deild i 
dag, að sá maður beri það af sjer, en það 
mun nú htið þýða, þvi hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) mun vilja álíta sig hæstarjett 
i því, sem öðru, er verðlagsnefndinni við 
kemur. Starf verðlagsnefndar á árinu 
hefði þurft að vera gott, til þess að það 
hefði bætt fyrir þessa einu synd, en það 
er nú eitthvað annað en svo sje, þvi 
þar býður hver syndin annari heim.

þá er að minnast á brauðgerðarhús- 
in. Verðlagsnefnd hefir ekki kveðið upp 
neinn úrskurð um verð á brauðum. 
pað hefir oft komið fram i blöðunum, 
að hitt eða þetta væri selt óhæfilega háu 
verði. En að verðlagsnefndin hlaupi 
eftir öhu blaðagaspri að óreyndu, er 
mjög óheppilegt og fjarstætt. Blaða- 
dómar eru oft og tíðum hinir herfheg- 
ustu sleggjudómar. Nefndin hefir sem 
sagt ekki sett neitt hámarksverð á
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hrauð, en háttv. J?m. (J. B.) segir, að 
nefndin hafi haldið verðinu í skefjum 
með því að ógna eigendum brauðgerð- 
arhúsa með hámarksverði. Jeg legg nú 
lítið upp úr þessu. (J. B.: Hví kynnir 
hv. þm. (P.O.) sjer ekki plögg máls- 
ins?). pó að hv. þm. (J. B.) sje að 
henda á plöggin, þá er harla lítið á þeim 
að græða; það er ekkert nema imynduð 
áhrif, því nefndin getur enga samninga 
sýnt við bakarana; þeir eru engir til. 
Mjer er það mál fullkunnugt.

pá gat hv. þm. (J. B.) um hámarks- 
verðið á mjólk haustið 1916. Eins og 
jeg hefi áður tekið frarii i framsögu- 
ræðu minni, er það stjórninni að þakka, 
að það mál komst í viðunanlegt horf. 
Verðlagsnefnd hafði ákveðið ósann- 
gjarnlega lágt hámarksverð á mjólk- 
inni og beitt framleiðendur ósanngimi, 
og þegar svo er af stað farið, þá er það 
mannlegur breyskleiki, þó að þeir, sem 
þannig eru leiknir, sýni stífni á móti. 
Stjórnin miðlaði málum, og er það ekki 
verðlagsnefnd að þakka, þó ekki hlyt- 
ist stórtjón af þessum úrskurði hennar 
fyrir bæinn.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hefir á við- 
eigandi og hæfilegan hátt svarað þvi, 
þar sem hv. 1. þm. Beykv. (J. B.) var 
að tala um það i þessu sambandi, hvað 
hann mundi hafa gert eða ógert látið. 
Jeg get því slept því. En það er náttúr- 
lega altaf hægt að hrósa sjer af þeim 
mannkostum, sem ekki koma í ljós, af 
því það reynir ekki á það.

f>á vík jeg að fiskverðinu. Háttv. þm. 
(J. B.) kvað hámarksverðið á fiski 
hafa haft mjög mikla þýðingu fyrir 
Reyjavik. En þess ber að gæta, að mjög 
auðvelt var að ná sama árangri með því, 
að bæjarstjóm hefði haft hönd í bagga 
með fisksölunni. En þetta hámarksverð 
varð til þess að hækka vérð á blautum

fiski viðs vegar um land. pessi hv. þm. 
(J. B.) lætur sig það litlu skifta, þó að 
þrengt sje kosti manna úti um land, er 
enga framleiðslu hafa, eða þeirrar stjett- 
ar, sem hann er talsmaður fyrir hjer í 
bæ. Sjóndeildarhringur hans er þá ekki 
víðari en það, að hann nær ekki út fyrir 
Reykjavík. Og þegar þessi hv. þm. (J. 
B.) er að brigsla mönnum um, að þeir 
hafi asklok fyrir himin og sjái ekki 
út fyrir túnfótinn, þá heggur hann þó 
sannarlega nokkuð nærri sjálfum sjer.

Hv. þm. (J. B.) hjelt því fram, að í 
innflutningsnefndinni væru eingöngu 
stórsalar, og væri hún því illa fallin til 
að hafa eftirlit með vöruverði. Jeg veit 
nú ekki betur en að formaður Búnaðar- 
fjelagsins sje í nefndinni, og er hann 
ekki stórsali, svo sem kunnugt er. Sje 
hann stórsali, þá hefir hann orðið það 
í dag.

Jeg tek mjer það ekki nærri, þótt hv. 
þm. (J. B.) telji mig hafa farið með ein- 
tómar staðhæfingar og fullyrðingar í 
garð verðlagsnefndar. pað hefir verið 
margsýnt fram á það, að verðlagsnefnd 
hefir unnið minna gagn en ekki neitt. 
J?ær tölur og tilfæringar, sem hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) hefir hjer á lofti, eru 
imyndanir einar, en styðjast ekki við 
neitt raunverulegt. Staðhæfingamar eru 
þvi þeim megin.

Jeg álít, að óþarfi hafi verið að setja 
hámarksverð á kartöflur siðastl. haust. 
En það mun hafa verið sett af þeirri 
ástæðu, eða því mun nú haldið fram, að 
einstaka kaupmenn hjer í bæ höfðu 
keypt eitthvað af kartöflum, og hafa 
menn óttast, að þeir myndu ætla sjer 
óhæfilegan hagnað af þeim. En hvernig 
fór? Bæjarstjómin ljet taka kartöflum- 
ar eignamámi, sennilega eftir tillögum 
verðlagsnefndar, eða sumra úr henni, 
sem eins og kunnugt er em nokkuS



Þingmannafrumvörp feld.
V erðlagsn efndir.

145 146

nákomnir bæjarstjórninni. pað fór 
fram mat á kartöflunum og aftur mat. 
Endirinn varð svo sá, að frostið tók 
helminginn af kartöflunum. petta hefir 
því ekki verið lítill búhnykkur fyrir 
bæjarf jelagið! pað er ekki svo að skilja, 
að jeg kenni verðlagsnefndinni um þetta 
heinlínis, en þetta á þó rót sína að rekja 
íil þess, að farið var að setja hámarks- 
verð á þessa vöru, og það sýnir áþreif- 
anlega, að það er ekki ætið hagræði 
að slíkum ráðstöfunum. Jeg geri ráð 
fyrir, að hinn töluvísi hv. 1. þm. Reykv. 
(J.B.) gæti búið til nokkuð háar tölur úr 
þessu, ef það væri tekjumegin hjá verð- 
lagsnefndinni.

Um eggin er það að segja, að há- 
marksverðið á þeim varð að eins til þess 
að hækka verðið; vitanlegavaltþaðfljótt 
úrsögunni, eins og annað. Hv.þm. (J.B.) 
vildi gera sjer mat úr því, að jeg vissi 
ekki að þetta hámarksverð væri afnum- 
ið. Jú, jeg veit það vel, að það valt strax 
um sjálft sig, eins og fleira af því tægi, 
valt eins og taðköggull ofan snarbrekku; 
«g sömu leið á verðlagsnefndin að fara.

Viðvikjandi smjörinu mintist hv. þm. 
(J. B.) á það, að verð á því hafi verið 
hærra en annarsstaðar á þessum tímum. 
Jeg skal ekki um það segja. En hv. þm. 
(J. B.) getur hafa flaskað á því, hafi 
hann miðað við smjörverð í Danmörku, 
uð þar var smjör selt undir verði, ríkið 
horgaði þriðjung eða fjórðung verðsins. 
Menn hafa oft getið þess, hve ódýrt 
smjör væri í Danmörku, og man 
jeg ,eftir, að þessu var slegið fram 
af hæstv. forsætisráðherra á síðasta 
]>ingi; kvað hann smjör kosta þar kr. 
1,70 pundið. En þá var því slegið 
fram úr annari átt, hvers vegna lands- 
■verslunin væri að flytja inn hálfóætt 
sinjöriiki frá Ameriku fyrir kr. 1,50

Alþt. 1918. C. (29. löggjáfarþing).

pundið. Getur verið, að þetta hafi orðið 
til þess, að eitthvað kom hingað af 
dönsku smjöri, en jeg hygg, að menn 
hafi orðið fyrir töluverðum vonbrigð- 
um, og verðið hafi orðið allmikið hærra 
í reyndinni en sagt var.

J?á mintist hv. þm. (J. B.) á það, að 
bændur og aðrir framleiðendur vildu 
ganga of langt í því, að spenna upp verð 
á vörum sínum og beita menn ósann- 
girni í viðskiftum. Jeg verð að mótmæla 
þessu kröftulega, og tel þau ummæli 
öldungis ósæmileg, og það eins, þó til 
þeirra sje gripið til að bera blak af vit- 
leysum verðlagsnefndar. Og hafi eitt- 
hvað bólað á því hjer í nágrenni við 
Reykjavík, þá mun það hafa verið af 
þvi, að þeim hafi verið sýnd ósanngirni 
að fyrra bragði, af völdum verðlags- 
nefndar.

Að bærinn hafi grætt 16000 kr. á af- 
skiftum verðlagsnefndar af mjólkur- 
verðinu á síðastl. hausti, finst mjer hæp- 
ið að þakka verðlagsnefnd. Hv. þm. (J. 
B.) tekur það traustataki, held jeg fylli- 
lega. Jeg hefi átt tal við einn mjólkur- 
framleiðanda um þetta atriði. Kvað 
hann smærri mjólkurframleiðendur 
hafa farið fram á það við stjóm mjólk- 
urfjelagsins, að verðið yrði hækkað, þar 
sem þeir stæðu höllum fæti að fram- 
leiða mjólkina með öðru móti. En þetta 
hafi mætt mótspyrnu í fjelagsskap 
mjólkurframleiðenda, og niðurstaðan 
varð sú í f jelaginu, að verðið skyldi ekki 
hækkað. pað er því með hreinasta 
bessaleyfi gert að tileinka verðlags- 
nefnd þessa niðurstöðu, sem varð með 
mjólkurverðið. Svona er það með 
þessar tölur, þessar óyggjandi tölur, 
sem háttv. þm. (J. B.) er að flagga 
með. — Mjólkurframleiðendur áttu 
þó tal við verðlagsnefnd um þessar

10
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mundir, og kvað sögumaður minn for- 
mann verðlagsnefndar hafa sagt, að 
þýðingarlaust væri að setja hámarks- 
verð á mjólk, því það mundi alls ekki 
verða farið eftir því. (J. B.: Finst hv. 
þm. (P. 0.) samkomulagsleiðin ekki 
rjett?). Hún er þýðingarlaus, þegar ekki 
þarf til samninga að koma; því hjer var 
um samkomulag milli mjólkurframleið- 
enda að ræða, en ekkert samkomulag 
milli mjólkurframleiðenda og verð- 
lagsnefndar.

Jeg hefi þá tekið til athugunar ýms 
af þeim atriðum, er hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) mintist á og nokkru máli skifta 
i þessu sambandi. Að öðru leyti get jeg 
leitt hjá mjer að svara ræðu hans frek- 
ar; persónulegar slettur hans til mín 
virði jeg ekki svars.

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
finn, fyrir hönd bjargráðanefndar, ekki 
ástæðu til að blanda mjer inn í þær 
miklu deilur, er risið hafa milli hv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.) og hv. þm. Borgf. 
(P. O.). Hygg jeg, að málið hafi ekkert 
grætt á þeim. Jeg mun því að eins drepa 
á athugasemdir þær, sem gerðar hafa 
verið við frv.

Hv. þm. Barð. (H. K.) þótti vanta í 
frv. heimild til stjórnarinnar til þess 
að veita sveitarfjelögum sama rjett sem 
kaupstöðum til þess að skipa hjá sjer 
verðlagsnefndir. Nefndin hafði þetta 
atriði til athugunar, og voru sumir 
nefndarmenn þessu fylgjandi í fyrstu. 
En við nánari íhugun komst nefndin að 
þeirri niðurstöðu, að þetta myndi ekki 
tiltækilegt. Ef þörf væri á því að skipa 
verðlagsnefndir víðar en í kaupstöðum, 
sem ekki er við að búast, yrði verðlagið 
ef til vill svo sundurlaust og margvís- 
legt, að komið gæti upp ágreiningur 
milli þessara nefnda, og yrði þá jafn- 
vel nauðsynlegt að setja yfirverðlags-

nefnd. Nefndin áleit þetta svo vanda- 
mikið, að það myndi ekki koma að 
gagni. Hún mun þó samt taka þetta at- 
riði til rækilegrar íhugunar til 3. umr. 
Jeg get bent á eitt dæmi þess, hvemig 
farið getur, verði verðlagsnefndir settar 
í sveitum. Menn þyrftu ef til vill ekki að 
fara lengra en austur fyrir fjall, til þess- 
að finna annað hámarksverð á ýmsum 
vörum, t. d. smjöri, heldur en hjer í 
Reykjavík. Báðar verðlagsnefndimar 
gætu haft nokkuð til síns máls, og þyrfti 
þvi yfirverðlagsnefnd að skera úr mál- 
inu.

Verðlag á útlendum vörum er nú úr 
sögunni. Verð á útlendum vörum er 
mjög breytilegt, og því erfitt fyrir verð- 
lagsnefnd að ákveða hámarksverð á 
þeim. það gæti orðið of hátt aðra vik- 
una og of lágt hina, enda hefir stjóm- 
in og landsverslunin tekið að sjer alt 
eftirlit á þessum vörum.

Menn verða að gæta þess, að frv. fer 
einungis fram á heimild fyrir stjóm- 
ina til þess að setja verðlagsnefndir eft- 
ir tillögum bæjarstjórna. Menn verða 
að bera það traust til bæjarstjórnanna, 
að þær misbciti ekki þessum tillögu- 
rjetti og noti hann ekki nema nauður 
reki til. Til þess er ætlast, að verksviS 
þessara nefnda sje að eins í bæjunum, 
en að ákveða verðlag í sveitum yrði 
ofurefli hverrar nefndar. par ræður 
framboð og eftirspum verði, og myndu 
menn því á allan hátt fara i kring um 
hámarksverðið. En þó að nefndin sæi 
þessi tormerki á að skipa verðlagsnefnd- 
ir víðs vegar um landið, þótti henni ekki 
rjett að svifta kaupstaðina — og þá 
helst Reykjavík — öllum möguleikum 
til þess að koma slíkri nefnd á fót hjá 
sjer.

pað er kunnugt, að kaupmenn i 
Reykjavík hafa keypt smjör af fram-
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leiðendum fyrir það verð, sem þeim 
samdi um. En svo hafa þeir leyft sjer 
að hækka verðið allmikið. Einmitt 
jsvona verslunaraðferð ætti verðlags- 
nefnd að geta komið í veg fyrir. Hún 
gæti ákveðið verð á innlendum vörum, 
•er kaupmenn kaupa og leggja óhæfi- 
lega mikið á. petta hefir verðlagsnefnd 
þegar gert í mörgum tilfellum. Svo er 
t. d. um fiskverðið, sem getið hefir ver- 
ið um í hv. deild. Jeg hygg, að verð- 
lagsnefnd hafi unnið þar þarft verk. 
Bæjarstjóm héfði ef til vill getað fram- 
kvæmt hið sama, cn ekki hefði það 
verið umsvifalaust fyrir hana að gera 
það, sem verðlagsnefnd framkvæmdi 
með einum úrskurði. pað er kunnugt, 
hvemig kartöflur voru seldar hjer í 
bænum í fyrrahaust. Framleiðendur, 
sem aðallega munu hafa verið Akumes- 
ingar, seldu þær verði, sem menn verða 
að álíta sanngjarnt, en kaupmenn 
keyptu þær af þeim og ætluðu sjer 
óhæfilegan gróða. (M. ó.: Hvað kallar 
hv. þm. (S. St.) sanngjarnt verð?) Jeg 
hygg, að þessar kartöflur hafi verið seld- 
ar á 25 kr. tunnan, en kaupmenn vildu 
selja hana aftur á 35—40 kr. og jafn- 
vel meira. Hvort sem verðlagsnefnd 
tekur í taumana eða ekki, er svona 
framfærsla úr hófi. petta gæti verðlags- 
nefnd komið í veg fyrir, og gæti hún 
því komið að gagni, þó að verksvið 
hennar sje ekki víðtækara en hjer er 
farið fram á.

Jeg hefi heyrt hv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.) og hv. þm. Borgf. (P. O.) deila um 
hrauðgerðarhúsin, og skal jeg engan 
dóm leggja á það, hvor þar hafi á rjett- 
ara að standa. En komið gæti það fyr- 
ir, að þau legðu ofmikið á vöru sina, og 
væri þá nauðsyn á vérðlagsnefnd, til 
þess að grípa i taumana.

pegar bjargráðanefnd leit á alt þetta,

þótti henni viðurhlutamikið að afnema 
alveg verðlagsnefndirnar, þó að hún 
yrði á hinn bóginn að taka undir með 
hv. þm. Borgf. (P. O.), að verk verð- 
lagsnefndar hingað til hafi verið til- 
tölulega lítið og þýðingarlaust fyrir 
landið í heild sinni.

petta frv. fer að eins fram á heimild 
fyrir stjómina, og jeg verð að játa það, 
að svo langt gæti ósanngimi stjettar- 
bræðra minna, bændanna, gengið, að 
nauðsynlegt sje að grípa í taumana. 
Jeg fæ ekki sjeð, að þetta fyrirkomulag 
sje neinn slagbrandur yfir höfði fram- 
leiðenda. það er eðlilegt, að hver skari 
eld að sinni köku, en þá er nauðsynlegt, 
að gætt sje sanngirni, eins og nú stend- 
ur á. pað er farið að bóla á ágengni í 
þessum efnum hjer, sem annarsstaðar. 
Slíkar nefndir hafa verið skipaðar í 
öðrum löndum, og ætla jeg löggjafar- 
valdi þeirra þjóða ekki þá vanhyggju, 
að þær sjeu settar að þarflausu, nje 
heldur að svo ólíkt hagi til hjá okkur, 
að þeirra sje síður þörf hjer.

Hv. deild ræður hvað hún gerir við 
frv. Vilji nefndin ekki sinna þvi, mun 
jeg halda mjer við það frv., er jeg var 
upphaflega meðflutningsm. að. Nefnd- 
inni er frv. ekkert kappsmál, en hún 
áleit þetta sanngjama miðlunarleið í 
þessu máli.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 :3 atkv.
2. —6. gr. samþ. með 11 : 3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 : 1 atkv.

Á 63. fundi i Nd., fimtudaginn 4. júlí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 410, 448).
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Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 448, 
er of seint var útbýtt.

Pjetur Jónsson: Jeg vil segja að eins 
örfá orð, þvi jeg vona, að hv. deild geti 
fallist á frv. eins og það bggur fyrir.

Við 2. innr. þessa máls var tekið fram 
alt hið helsta, sem um það þurfti að 
segja. Jeg vil rif ja það upp fyrir hv. þm., 
að ef frv. þetta nær fram að ganga, er 
allvel sjeð fyrir þvi, að landsstjómin 
geti haft eftirlit með verðlagi á vörum, 
svo sem hægt er.

Hjer hefir verið samþ. frv. um heim- 
ild fyrir landsstjómina til þess að á- 
kveða álagningu á aðfluttum vörum. í 
þessu liggur heimild — hvort sem kos- 
in yrði sjerstök nefnd eða ekki — til 
þess að ákveða verðlag á vömm, og var 
bent á, að stjórnin hefði útflutnings- 
nefnd og forstöðumenn landsverslunar- 
innar sjer til aðstoðar, og er enginn 
vafi á, að hún er sjerstaklega kunnug 
þessu efni og hefir tækifæri til þess að 
kynna sjer það. Hjer er aftur á móti 
ætlast til, að bæimir geti fengið skipað- 
ar verðlagsnefndir, er skakki leikinn, 
ef á þarf að halda, og er má ske ekki 
loku skotið fyrir, að tiltaka megi vítt 
svæði, sem vald þeirra næði yfir. Um 
þessa verðlagsnefnd, sem hefir unnið 
eins vel og kostur hefir verið á, er það 
að segja, að hún hefir gert mest gagn í 
Reykjavík, og mundi eigi vera heppi- 
legt fyrir bæinn, að henni yrði kipt í 
burtu að fullu og öllu. En vegna þess, 
að nefndin er aðallega valin handa 
Reykjavík, álítur nefndin hyggilegast, 
að henni sje markað þar starfsvið, svo 
að hún fari eigi að hlutast til um verð 
á nauðsynjavörum úti um land. Eins og 
kunnugt er, flytur landsverslunin inn 
matvöru og sykur og ræður því verði, 
svo eigi verður ástæða til að breyta þvi.

Um áhrif nefndarinnar á verð á inn- 
lendum vörum er það að segja, að þar 
hafa till. hennar verið lítils megnandh 
enda er þar við ramman reip að draga. 
Framleiðsla á vörum þeim, sem eru í 
hæstu verði, eins og t. d. smjöri, er svt> 
lítil, að hún er mikið minni en eftir- 
spumin. En reynslan er hins vegar al- 
staðar sú, að þegar framleiðslan er 
minni en eftirspurnin, er erfitt að setja 
hámarksverð á vöruna. Nefndimar geta 
ekki áorkað neinu verulegu í þessum 
efnum. En þó geta þær sjeð um það í 
bæjunum, að einstakir braskarar spenni 
ekki verðið upp að óþörfu.

En hins vegar getur landsstjómin fal- 
ið útflutningsnefnd að annast um verð- 
lag á innlendum vörum, sem nægilegt 
framboð er af, eins og t. d. kjöti, síld 
og fiski; hún ætti að geta gætt þess, að 
verð á þessum vörum færi ekki fram 
úr hófi.

Jeg hygg þess vegna, að með frv. 
þessu sje allvel sjeð fyrir verðlags- 
nefndaskipunum í bæjum.

Pjetur pórðarson: Nú hefir allmjög 
verið rætt um nauðsynina á að afnema 
verðlagsnefndina, og ætla jeg mjer ekki 
að endurtaka það, sem sagt hefir verið, 
en get fallist á, að nokkur ástæða sje til 
þess að breyta fyrirkoniulaginu.

Hins vegar hefi jeg ekki getað fallist 
á, að ekki geti verið jafnmikil þörf a 
verðlagsnefndum í einstökum hjeröð- 
um sem í bæjarfjelögum.

Hv. þm. S.-þ. (P. J.) gat þess áðanr 
að tilraunir nefndarinnar til þess að 
hafa áhrif á verðlag á vömm, hafi orðið 
árangurslitlar. En jeg held, að um þetta 
sje ekki hægt neitt að fullyrða. Jeg hygg, 
að ekki hafi verið hægt að búast við, að 
afleiðingamar af ákvæðum hennar 
kæmu fram í beinum gróða landinu til
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handa. Nefndin gat auðvitað ekki gert 
annað en jafna verðið, svo að fjeð rynni 
ekki um of úr einum vasaniun í annan. 
Og jeg býst við, að þessu sje svo farið 
enn þá, sjerstaklega um stærri bæi sem 
Reykjavík. En lítilsverðara er það ef til 
vill fyrir önnur hjeruð. pó hygg jeg, að 
jþað gæti haft sína kosti, að sama verð- 
lag gilti ekki um alt land, og að nefnd- 
irnar gætu gert gagn í hjeruðum, eins 
og í bæjarfjelögum. par af er brtt. mín 
sprottin. Jeg vildi láta heimildina einnig 
ná til hjeraða, sem vildu skifta sjer af 
verðlagi á vörum. Nýlega mátti sjá hjer 
i blaði, að í einni sveit á landinu höfðu 
sveitarbúar komið sjer saman um verð- 
lag á innlendri vöru. Jeg hygg því, að 
ekkert mæli á móti, að sú heimild sje 
veitt, sem farið er fram á í brtt. minni.

pað hafði komið til tals í nefndinni, 
sem um málið fjallaði, að heimildin 
næði út fyrir bæjarfjelög. En þau vand- 
kvæði þóttu á þessu, að ákvæði nefnd- 
anna gætu rekið sig hvert á annað, nema 
skipuð væri yfirallsherjarnefnd, til þess 
að jafna millum nefndanna. En jeg held, 
að stjórnin sje sjálfkjörin yfirallsherjar- 
nefnd, til þess að taka í taumana, ef 
verðlagið rekst á. Jeg álít, að það sje 
mjög svo mikils varðandi, að þessi 
heimild sje til, og að hún geti beinlínis 
orðið til þess, að koma í veg fyrir, að 
óþarfir kaupsýslumilliliðir beri stór-
gróða frá borði.

Mjer er kunnugt um, að er fyrst var 
ákveðið verðlag á smjöri, stafaði það að 
mestu leyti af því, að einstakir menn í 
Reykjavík voru farnir að fara á móti 
smjörseljendunum, kaupa af þeim 
smjörið og selja óhæfilegu verði-. pess 
vegna vænti jeg, að þm., sem vilja hafa 
einhvem hemil á þesskonar okri, sætti 
sig við brtt. mina.

Jeg get ekki verið samdóma hv. þm.

S.-p. (P. J.) um það, að verðlagsnefndir 
geti ekki haft fullkominn hemil á þessu, 
auk þess sem útflutningsnefnd mundi 
hafa um verðlag á fiski. Oft stendur svo 
á, t. d. í Reykjavik, að þegar lítið er um 
nýjan fisk, er hætt við að geti orðið 
mismunandi verðlag á honum. Hitt er 
annað mál, að verðlag á söltuðum fiski 
skapast af sjálfu sjer.

Jeg skal geta þess, að með brtt. hafði 
jeg ekki að eins í huga stærri kauptún, 
heldur og sveitir, og vona, að það þyki 
sanngjarnt, að þessi heimild verði til, 
ef einhverjir kynnu að álíta, að þyrfti 
að nota hana.

Sumir hafa látið það í ljós, að ef frv. 
yrði samþ., þá vantaði jafnvel í það 
ákvæði um það, hvemig verðlagsnefnd- 
irnar yrðu skipaðar; hvort framleiðend- 
ur ættu t. d. að eiga sæti í þeim. En slík 
ákvæði heyra undir reglugerð þá, sem 
heimiluð er í frv.

Jeg tek undir það, sem hv. framsm. 
(S. St.) sagði við 2. umr. þessa máls, 
að riijer er þetta ekki það kappsmál, að- 
jeg vilji gera mikið veður út af því. Jeg 
álit það í sjálfu sjer ekki svo mikils vert; 
en hins vegar vona jeg, að brtt. mínar 
nái fram að ganga.

Einar Arnórsson: Jeg þykist sjá einn 
kost á frv. þessu, eða get öllu heldur 
skilið, að aðrir hv. þm. sjái þennan 
kost eða þykist sjá. En hann er sá, að 
kaup verðlagsnefnda skuli ekki greið- 
ast úr landssjóði, heldur úr bæjarsjóð- 
um eða sveitarsjóðum. En frá mínu 
sjónarmiði skiftir þetta engu máh. Jeg 
lit svo á, að það komi í sama stað niður, 
hvort gjaldið er greitt úr sveitarsjóðum, 
bæjarsjóðum eða landssjóði.

En hins vegar eru ýmsir ókostir á 
frv., sem gera það ekki aðgengilegt. f 
fyrsta lagi sá, að nefndimar á að skipa
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eftir tillögu bæjar- og sveitarstjórna, ef 
brtt. hv. þm. Mýra. (P. p.) nær fram 
að ganga, sem jeg tel sjálfsagt, ef frv. 
verður samþ. En jeg hygg, að það sje 
óheppilegt, að sveitar- og bæjarstjórnir 
ráði því, hvort vörurnar verði verðlagð- 
ar og hverjir geri það. pað getur auð- 
veldlega átt sjer stað, að þær liu. ekki 
óvilhalt á það mál, hvort nefndirnar 
skuli skipaðar eða ekki. f öðru lagi get- 
ur meiri hluti stjómarinnar verið fram- 
leiðendur á einum staðnum, en viðtak- 
endur á öðrum. Hinir fyrri gætu þess 
vegna verið á móti verðlagi og í fullri 
andstöðu við hina. Hitt er annað mál, 
að ef nefndirnar yrðu skipaðar af báð- 
um flokkum, eins og hv. þm. Mýra. 
(P. p.) tók fram, eru líkur til, að málið 
yrði athugað frá báðum hliðum.

En svo er annað, sem bent hefir áð- 
ur verið á með glöggum rökum og 
hlýtur að verða að taka til greina. Ef 
brtt. hv. þm. Mýra (P. p.) yrðu sam- 
þyktar, sem jeg tel sjálfsagt frá sjónar- 
miði þeirra, er samþykkja vilja frv., 
getur niðurstaðan orðið ærið skringileg. 
Jeg skal taka til dæmis Eyrarbakka og 
Stokkseyri. Stokkseyrarhreppur fær 
verðlagsnefnd, en Eyrarbakkahreppur 
enga. Nú setur verðlagsnefnd Stokks- 
eyrarhrepps hámarksverð á kjöt t. d. 
petta ylli verðmun á þessari vöru á 
tveim nálægum stöðum. Afleiðingin 
mundi verða sú, að ákvæði nefndar- 
innar yrðu brotin. En ef ákvæðin yrðu 
að menn á öðrum þessara staða fengju 
ekki brotin, mundi það leiða til þess, 
ekki vöruna, nema framboð yrði meira 
en eftirspum. En ef framboð yrði meira 
en eftirspurn, er óþarft að verðlags- 
nefnd ákveði verðið.

Svo er ekki þar með búið; það er vel 
hugsanlegt, að á tveim slikum stöðum 
sitji verðlagsnefndir, en þá ber að sama

brunni,því að það er engan veginn gefið, 
að verðlagið verði hið sama á báðum 
stöðum, og þá stæðist lægra verðið ekki, 
eða með öðrum orðum, það yrði brotið 
og yrði að nema það úr gildi. pað getur 
þá leitt af þessu mjög skringilegt til- 
felli.

Jeg veit, að þegar verðlagsnefndin í 
Reykjavik hefir sett verð á vöru, þá 
hefir hún leitað sjer upplýsinga um þau 
atriði, er máli skifta, að því er henni 
virtist. Jeg man, að hún setti hámarks- 
verð á eina vöruteg. í kauptúni nokkru 
úti á landi, og þá skildist mjer, að hún 
hafi hlotið að leita sjer upplýsinga um 
þau atriði, er henni þóttu mestu varða. 
Ein verðlagsnefnd hlýtur lika að geta 
haft betra yfirlit yfir alt, er að málinu 
lýtur, heldur en verðlagsnefnd, sem 
hokrar út af fyrir sig á hverjum ein- 
stökum stað. Ef menn, yfir höfuð að 
tala, vilja ekki una við líkt fyrirkomu- 
lag og nú tíðkast, þá er það miklu hrein- 
legra að afnema með öllu þau lög, sem 
nú gilda um verðlagsnefndir. Jeg held, 
að afleiðingin af þessu frv. verði aðal- 
lega sú, að upp risi einn allsherjarverð- 
lagsnefndarhrærigrautur, ef heimildin 
á annað borð væri notuð úti um land, 
en það skal jeg láta ósagt, hvort svo 
verður, þvi að það getur aldrei orðið 
annað en spádómur. En ekki finst mjer 
það líklegt, að heimildin verði mikið 
notuð.

Björn Kristjánsson: Eins og framsm. 
(S. St.) sagði, komst meiri hluti bjarg- 
ráðanefndar að þeirri niðurstöðu, að 
breyta ekki frv., og það bygði hann á 
þeirri reynslu, að menn utan Reykja- 
víkur æskja alls ekki eftir þvi, að há- 
marksverð sje sett á vörur. Síðan verð- 
lagsnefnd var stofnuð hefir utan af 
landi að eins verið beðið um að setja
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verðlag á tvær vörutegundir, beitutekju 
viS BreiSafjörS og sykur í ólafsvik. 
petta sýnir hversu lítiS menn úti um 
landiS nota verSlagsnefndina, og auk 
þess ber að gæta, að í öðru tilfellinu 
ræðir um útlenda vöru, sem menn eru 
nú orðnir sammála um, að ekki sje þörf 
að setja hámarksverð á. Hámarksverð 
mundi því að eins notað á innlendar 
vörur, en þá er þess að gæta, að víða 
úti um land selur framleiðandi vöru 
sina beint til neytanda, en notar ekki 
kaupmenn sem milliliði. Auk þess er 
svo ástatt í smákauptúnum úti um land, 
að vöruframboðið er meira en eftir- 
spumin, en hjer í Reykjavík er 
alt annað uppi á teningnum, því að 
hjer er eftirspumin meiri heldur en 
framboðið, og þar af leiðandi er hjer 
miklu meiri þörf á verðlagsnefnd held- 
ur en í smákauptúnum úti um land. 
Við skulum t. d. taka nokkur kauptún 
og byrja á Vík í Mýrdal. par er mjög 
fáment, en upp af kauptúninu er fjöl- 
menn og frjósöm sveit. Eftirspurn eft- 
ir landafurðum hlýtur því að verða 
mjög lítil, borin sarnan við framleiðslu- 
magnið. Sömuleiðis má nefna Vopna- 
fjörð; þar stendur alveg eins á, að ekki 
er nægur markaður fyrir innlendu vör- 
umar í kauptúninu, og því er ekki hætt 
við, að framleiðendur geti skrúfað þær 
upp. pá er og Húsavík; þar er stór sveit 
upp af,og framleiðsla því meiri en kaup- 
túnið hefir þörf fyrir, og þar af leiðandi 
framboðið meira en eftirspurnin. Enn 
fremur Sauðárkrókur; þar er stór, góð 
sveit umhverfis, og verður þvi niður- 
staðan hin sama og á hinum stöðunum. 
Sömuleiðis Blönduós, og svona máhalda 
áfram að rekja kring um alt landið, 
og niðurstaðan verður alstaðar hin 
sama, að framboðið er meira en eftir- 
spumin. pess vegna er álit nefndarinn-

ar alveg rjett, og niðurstaða hennar 
sÖmuleiðis, að þar sem fólkið er margt, 
eins og t. d. hjer í Reykjavík, og eftir- 
spumin er meiri en framboðið, þar er 
þörf á verðlagsnefnd, en annarsstaðar 
ekki. pað gefur því að skilja, að jeg er 
á móti brtt. hv. þm. Mýra. (P. p.). Að- 
allega er það í Reykjavík, sem þörfin er 
fyrir hendi, þvi að hjer eru sjerverslanir 
með íslenska vöru og innlenda varan 
að mestu i höndum kaupmanna, og 
eftirspurnin meiri en framboðið. Dæm- 
ið, sem hv. 2. þm. Árn. (E. A.) tók, um 
Eyrarkakka og Stokkseyri, styður þetta 
mál mitt, því að starfsemi verðlags- 
nefndar á slíkum stöðum er með öllu 
óþörf, og svo getur farið, að ákvæði 
hennar verði óframkvæmanleg. Upp 
frá þeim kauptúnum liggur líka stór 
sveit, og þess vegna selja bændur í Ár- 
nessýslu þær vörur sínar hingað, sem 
þeir ekki koma út á Eyrarbakka og 
Stokkseyri. pað er því rjett hjá meiri 
hluta bjargráðanefndar að mæla með 
því, að frv. gangi fram óbreytt.

Sigurður Sigurðsson: Af sjerstökum 
ástæðum verð jeg að gera grein fyrir 
atkv. minu að því er þetta frv. snertir. 
Frv. er frá bjargráðanefnd og til orð- 
ið, að því er mjer skilst, út af þvi, að 
öðru frv. var visað til nefndarinnar, sem 
sje frv. til laga um að afnema heimild 
fyrir ráðherra íslands til að skipa verð- 
lagsnefnd. Jeg hefi eigi verið heima um 
hríð, og um burtverutíma minn hefir 
þetta frv. bjargráðanefndar orðið til. 
Á síðasta fundi nefndarinnar, sem jeg 
kom á áður en jeg fór burtu úr bænum, 
var frv. á þgskj. 336 til umr., og kom 
þá fram í umræðunum sú skoðun, að 
komið gæti til mála að heimila ráðu- 
neytinu að skipa sjerstaka nefnd, eink- 
um hjer í Reykjavík, með tilliti til ein-
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stakra vörutegunda, sem spekúlantar 
hafa lagt undir sig. Jeg get fyrir mitt 
leyti sagt það, að jeg er því hlyntur, að 
Rvík væri gefin heimild til að skipa 
nefnd, sem sjerstaklega hefði hönd í 
hagga með að setja hámarksverð á vör- 
ur, sem framleiddar eru innan mndæm- 
is bæjarins og spekúlantar hafa náð 
tangarhaldi á. En með þessu frv. get 
jeg ómögulega verið, og hafa ástæðum- 
ar fyrir því þegar verið tilfærðar, sjer- 
staklega af samþingismanni minum, hr. 
E. A., svo að jeg þarf ekki að fara út 
í það frekar. En þess vil jeg láta getið, 
að brtt. hv. þm. Mýra. (P. p.) gera enn 
meiri glundroða en frv., eins og það er 
nú, og ef þær yrðu samþ., yrði úr því 
tóm vitleysa. Jeg hefi nú raunar altaf 
litið svo á, að verðlagsnefndimar og há- 
marksverð á innlendum vörum væri tvi- 
eggjað sverð, og reynslan af nefndunum 
hefir ekki verið sem æskilegust. Jeg 
segi ekki þetta til þess að hnýta í neina 
sjerstaka nefndarmenn, eða til þess að 
álasa nefndinni eða bera henni á brýn, 
að hún hafi ekki gert skyldu sína eða 
legið á liði sínu. En jeg lít svo á, að slíkt 
starf sem hennar sje mjög vandasamt 
og það sje mjög aðgæsluvert, hve nær 
ástæða sje til fyrir slíka nefnd að grípa 
inn í verðlagið og setja á hámarksverð. 
Og þessi verðlagsnefnd, sem vjer höf- 
um haft, hefir þá líka verið svo óheppin, 
að hún hefir tíðast gripið inn í til að 
setja hámarksverð á innlendar afurðir, 
en látið útlendu vömna minna til sin 
taka. Eins og jeg hefi sagt, þá lit jeg svo 
á, að komið gæti til mála að heimila 
Reykjavik að setja á stofnverðlagsnefnd 
til þess t. d. að athuga verð á fiski, sem 
framleiddur er innan umdæmis bæjar- 
ins. (E. A.: J?að er enginn fiskur fram- 
leiddur innaþ umdæn^i* hæjarins). Jæja, 
hvað sem Jiftf nú liður, þá er þó hjeðan

róið og aflað fiskjar, sem svo er seldur 
hjer i bænum, og það er hið sama.

En svo má benda á það, að bærinn 
sjálfur gæti tekið að sjer verslunina með 
fisk o.fl„ ef hann gæti ekki haldið í hem- 
ilinn á þeim mönnum, sem nú hafa 
þessa verslun með höndum. En ef það 
nú skyldi vera varhugavert að sleppa 
með öllu hendinni af þessu máli og 
hafa enga verðlagsnefnd, þá sje jeg þó 
ekki, að þetta frv. bæti nokkuð úr skák, 
og mun jeg því greiða atkv. á móti þvi, 
enda þótt það komi frá bjargráða- 
nefnd.

Pjetur pórðarson: Mjer finst þeir hv. 
þm., er talað hafa, hafa gert lítið úr þvi, 
er hv. framsm. (S. St.) sagði, að það, 
að skipuð væri nefnd fyrir eitt sveitar- 
fjelag, útilokaði það ekki, að ein og 
sama nefndin væri fyrir stærra svæði. 
Eins er og það, að það sem hv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) sagði, að í till. vantaði á- 
kvæði, er kæmi í veg fyrir glundroða, 
þá vil jeg gera miklu minna úr því en 
hann, því að jeg álít, að það geti komið 
svo margt til greina, er bæti úr þessu, 
og ákveðið verði i reglugerð, er stjórnar- 
ráðið setur um þetta. Og svo er í 3. gr. 
mælt svo fyrir, að ef árekstur verður, 
þá er hægt að skjóta málunum undir 
úrskurð stjórnarrásins. Jeg ætlast til, að 
með þessu verði hægt að hafa fullkomíð 
vald á þessum hugsanlega glundroða, 
og þótt hann yrði, þá get jeg ekki hugs- 
að mjer, að hann valdi slikum ónotum, 
sem hv. þm. (E. A.) heldur. Jeg get 
ekki hugsað mjer, að það verði svo al- 
ment, sem þessi heimild verði notuð, 
og jafnvel álít jeg, að eftir 1. gr. yrði 
stjómarráðið að synja mönnum um 
heimildina, ef það álitur hana óþarfa, 
og að hún ef til vill geri ilt verra. Jeg 
get ekki felt mig við, að það þurfi að
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gera ítarlegri lög en þctta, þar sem bæta 
má úr með reglugerð, sem stjórnarráðið 
semur.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
ekki að fara að tala frekar um málið í 
heild sinni, vil þó láta þess getið, að 
jeg álít hyggilegra, að hafa eina alls- 
herjar-verðlagsnefnd, heldur en margar. 
Auðvitað held jeg, að hv. deildarmönn- 
um sje þetta ljóst, og þarf jeg því ekki 
að fara frekar út í þá sálma. Hitt vil 
jeg taka undir með hv. nefnd, að það er 
jafnvel dálitið athugavert við að gefa 
bæjarfjelögum og þó einkum mjög smá- 
um bæjarfjelögum þetta vald. Bæjar- 
stjórnin eða sveitarstjórnin getur verið 
svo skipuð, að ekki væri tekið eins mik- 
ið tillit og þyrfti til allra kringum- 
stæðna. Jeg held nú reyndar, að þessu 
valdi yrði ekki misbeitt í kaupstöðun- 
um, en hins vegar álít jeg ekki rjett að 
veita sveitarfjelögum það vald, sem hv. 
þm. Mýra. (P. þ.) vill veita þeim. Jeg 
held, að það hljóti að vera hverjum 
manni ljóst, að það geti verið alveg 
ófært þar sem ef til vill þeir væru 
kaupmenn, sem flestum sveitarmönn- 
um væri illa við. Að vísu væri það 
oft kaupmannanna sök, en hætt er við, 
að farið yrði of langt í þvi, að þrengja 
um of að þeim. Ef ætti að fara út fyrir 
kaupstaðina, þá ætti að takmarka þessa 
heimild við sýslumar, en ekki við sveit- 
imar eða sveitrstjórnimar, og væri 
það nokkuð meiri trygging fyrir því, að 
litið væri rjett á málið, en eigin hags- 
munir ekki látnir mestu ráða. Og þar 
að auki yrði þá úr meira mannvali að 
velja, því að í sveit, þar sem búa um 200 
manns, gæti verið örðugt að finna 5 
menn, er gætu rækt þetta starf sóma- 
samlega. Mjer finst aðaltill. hv. nefndar

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

nógu athugaverð, en ef fallast ætti á 
till. hv. þm. Mýra. (P. p.), þá yrði þetta 
mál ófært.

Pjetur Jónsson: Hv. 2. þm. Árn. (E. 
A.) hefir haft nokkuð á móti frv., og 
skilst mjer aðalmótbáran vera sú, að 
ef margar verðlagsnefndir yrðu skipað- 
ar, þá mundi af því leiða glundroða, er 
gæti gert ilt verra. Og til þess, að geta 
málað f jandann á vegginn, þá taldi hann 
sjálfsagt, að samþykkja till. hv. þm. 
Mýra. (P. þ.), því að ekki er hægt að 
mæla í móti, að sú till. býr til mestan 
glundroða. En hann þurfti ekki aðbenda 
nefndinni á, að þessi glundroði kynni að 
geta átt sjer stað, en eins og hv. 1. þm. 
G.-K. (B. K.) hefir bent ljóslega á, þá 
vakti það fyrir nefndinni, að varla 
mundi koma til, að verðlagsnefnd yrði 
skipuð annarsstaðar en hjer i Reykja- 
vík. En þó að nú verðlagsnefndyrðiskip- 
uð í stærri kaupstöðum, eins og t. d. á 
ísafirði, Akureyri eða Seyðisfirði, þá er 
ekki svo mjög að óttast glundroða þeirra 
á milli, því að ekki er svo mjög náið 
sambandið milli þeirra manna, er við- 
skifti eiga við þessa bæi. Menn verða 
þá einnig að athuga, að þar sem stjórn- 
arráðið semur reglugerð um þetta at- 
riði, þá mundi í henni vera svo ákveðið, 
að það hefði úrskurðarvaldið um há- 
marksverðið, og getur það því fyrirbygt 
hinn umtalaða glundroða, ef hann yrði 
nokkur. Hv. 2. þm. Árn. (E. A.) taldi 
líka, að bæjarstjórnirnar væru ekki vel 
lagaðar til að benda á menn í nefndina 
og ákveða um þörfina á verðlagsnefnd, 
en þetta finst mjer ósanngjarnt, því að 
jeg fæ ekki betur sjeð en að bæjar- 
stjórnunum sje best treystandi til að 
geta litið á og kunna að meta þörfina 
eftir ástæðum og mennina eftir verð-

11



Þingmannafrumvörp feld.

Verðlagsnelndir.

164163

leikum. Mjer finst þetta alt vera miðað 
við það, að menn láti smámunalega 
hagsmunasemi ráða öllum gerðum sin- 
um, en það er ekki rjett að gera mönn- 
um slikar getsakir.

Kostnaðurinn er ekkert aðalatriði fyr- 
ir nefndinni, því hún gerði alls ekki 
þessa till. til að losa landssjóð við kostn- 
aðinn, heldur áleit hún, að eðlilegra 
væri, þegar verðlagsnefnd ynni alger- 
lega fyrir bæinn, að bæjarfjelagið borg- 
aði kostnaðinn við hana, heldur en 
landssjóður. En ef hv. deild álítur rjett- 
ara að landssjóður borgi, þá mun ekki 
standa á nefndinni að fallast á það.

Einar Arnórsson: Hv. 1. þm. G.-K. 
(B.K.) sagði, sem sjálfsagt er heldur 
ekki ástæða til að bera brigður á, að 
utan Revkjavikur sje Jítil þörf fyrir 
verðlagsnefndarákvæði. petta mun vera 
alveg satt. Af því dró hann þá ályktun, 
sem hka er rjett, cf forsendan er rjett, 
að óþarft sjc að skipa verðlagsnefnd 
annarsstaðar en í Revkjavík. En af 
sömu forsendunni virðist cinnig mega 
draga aðra ályktun, sem er ofureinföld 
og liggur beint við. Hún er sú, að þetta 
frv., sem hv. bjargráðanefnd er með á 
prjónunum, sje líka hreinasti óþarfi. 
Ef óþarfi er að gera nokkrar verðlags- 
ákvarðanir, hvað á þá að gera með verð- 
lagsnefndir, og hvað á þá að gera með 
heimildir til að skipa þær? (B. K.: par 
sem fólkið er flest og viðskiftin mest, 
þar getur verið þörf fyrir þær). Jú, þar 
sem fólkið er flest og viðskiftin mest. 
En mjer skildist á ræðu hv. þm. (B.K.), 
að hann áliti, að víðast hvarutanReykja- 
víkur væri framboð á vörum meira en 
eftirspurnin. Ef svo er, þá skiftir ekki 
miklu, hve margt fólk er á staðnum. Ef 
útlit er fyrir, að eftirspurnin kynni að 
aukast á einhverjum stað þannig, að hún

yrði meiri en vöruframboðið á þeim 
stað, svo að þörf yrði fyrir verðlags- 
ákvæði, hvað er þá betra að skipa vérð- 
lagsnefnd þar á staðnum heldur en að 
ein verðlagsnefrtd sje fyrir alt landið, 
ávalt reiðubúin til að ákveða hámarks- 
verð, hvar sem þess gerist þörf? Ef 
vcrðlagsnefnd er skipuð á hverjum 
stað, þá er miklu frekar hætta á, að það 
gæti orðið til þess, að framleiðendur 
þar í grendinni yrðu fremur fyrir ósann- 
girni af hennar hálfu heldur en ef ó- 
viðriðnir menn eiga að skera úr málun- 
um. Við getum tekið til dæmis á ísa- 
firði. pað er sá staður, sem helst mundi 
geta skort innlendar afurðir, næst á 
cftir Rvik, svo eftirspurn yrði meiri 
cn framboð á þeim. pá mundi stjórnar- 
ráðið skipa þar verðlagsnefnd, væntan- 
lega eftir tillögum bæjarstjórnar. (B. 
K.: A móti tillögum bæjarstjórnar. pað 
er venjan). pað getur vel verið. En þó 
hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) segi það venju 
að skipa nefndir móti till. bæjarstjórn- 
ar, þá býst jeg við, að landsstjórnin 
mundi í þessu tilfelli verða, sökum 
skortandi þekkingar, að fara eftir till. 
bæjarstjórnar. En hvort sem hún gerði 
það eða ekki, þá mundi hún skipa i 
nefndina einhverja menn, sem búsettir 
væru á ísafirði. Jeg get ekki talað mikið 
með um það, hvað er venja við slíkar 
útnefningar. Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) 
hlýtur að lala þar af þekkingu, því hann 
hefir verið ráðherra og kannast líklega 
við þesskonar praxis frá þeim tímum. 
Annars mundi hann varla gera ráð fyrir, 
að honum væri fylgt. — En ef það kæmi 
fyrir, að verðlagsnefnd yrði skipuð, að 
sjálfsögðu mönnum úr kaupstaðnum, 
hvort senr þeir væru valdir eftir till. 
bæjarstjórnar eða ekki, þá er ekki ó- 
hugsandi, að þeir kynnu að halla rjetti 
framleiðendanna, sem búa í kringum
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kaupstaðina. Á þessu væri minni hætta, 
ef að eins væri ein nefnd á öllu landinu, 
sem skipuð er öllum flokkum mannfje- 
lagsins, ef jeg má svo að orði kveða. 
f þeirri nefnd, sem nú situr, eru full- 
trúar bæði fyrir sjávar- og sveitarat- 
vinnu, svo hún ætti að geta litið óvilhalt 
á málin. Jeg held því, að það sje ólíkt 
heppilegra, ef á að hafa einhverja verð- 
lagsnefnd á annað borð, að halda sjer 
við það fyrirkomulag, sem nú er, heldur 
en fara að skipa nefnd á hverjum stað.

Hv. þm. Mýra. (P. f>.) vildi ekki neita 
því, að ef það fyrirkomulag, sem hann, 
eða háttv. bjargráðanefnd, leggur til að 
verði upp tekið, gæti valdið glundroða í 
framkvæmdinni. pað er ekki von, að 
hann vildi neita þessu, því hann er skyn- 
samur maður, og skynsamir menn neita 
ekki staðreyndum. En hv. þm. (P. p.) 
hjelt, að girða mundi mega fyrir þenn- 
an möguleika með reglugerð, sem 
stjórnarráðið gæfi út. Jeg veit ekki hvort 
hægt er að girða fyrir þann möguleika 
með reglugerð, og sje ekki aðra örugga 
leið til þess en þá, að drepa þetta frv., 
sem hjer er á prjónunum.

Hv. frsm. (S. St.) sagði, að heimildin 
mundi ekki verða notuð, því ekki mundi 
verði þörf á verðlagsnefndum. En þá 
re ekki heldur nein þörf á frv. hv. þm, 
Mýra (P. p.) benti á, að stjórnin hefði 
heimild til að neita að skipa verðlags- 
nefnd, ef henni virtist engin ástæða til 
að gera það, þó að þess væri óskað. En 
það mundi vera mjög illa sjeð af stjórn- 
inni, ef hún gerði það. Sú bæjarstjórn, 
sem lagt hefir til, að verðlagsnefnd skuli 
skipuð á þeim stað, mundi verða óá- 
nægð, ef till. hennar væri ekki sint. (P. 
p.: Jeg geri ráð fyrir, að hún mundi 
færa einhverjar ástæður fyrir því, að 
hún fór fram á það). pví býst jeg líka 
við. En fyrst hv. þm. (P. p.) gerir ráð

fyrir, að neitað kynni að verða um 
nefndarskipun, þá hlyti það að vera af 
því, að stjórnin tæki þessar ástæður ekki 
gildar. Og ekki verður óánægjan minni 
hjá bæjarstjórninni, þó að henn finnist 
hún hafa fært gullvægar ástæður fyrir 
tillögum sínum, en að þær hafi verið 
virtar að vettugi. En jeg get gefið hv. 
þm. Mýra (P. p.) eftir í því, að till. hans 
cr í fullu samræmi við það, sem nefndin 
fer fram á. Ef þörf getur orðið á verð- 
lagsnefnd einhversstaðar, þá getur sú 
þörf komið fyrir á hverjum stað sem 
er, en er ekki bundin við kaupstaðina. 
Hún fer ekki eftir því formi á stjórnar- 
skipun staðarins, sem gerir hann að 
kaupstað. Jeg veit t. d. ekki hve nær 
Sigluf jörður verður gerður að kaupstað. 
En sá dagur, sem hann fær kaupstaðar- 
rjettindin, verður varla úrslitadagur um 
það, hvort ákveða þurfi þar verðlag á 
útlendri eða innlendri vöru.

Jeg get ekki fallist á það, með hæstv. 
forsætisráðherra, að heppilegt væri, að 
sýslunefndir gerðu till. um verðlags- 
nefndarskipun. Eins og kunnugt er, 
halda þær sjaldan fundi. Að vísu má 
kveðja þær saman á aukafundi, þegar 
nauðsyn krefur. En hræddur er jeg um, 
að sumir sýslunefndarmenn yrðu óá- 
nægðir yfir því, að þurfa að takast löng 
og erfið ferðalög á hendur, til þess að 
mæla með skipun verðlagsnefndar í ein- 
hverju kauptúninu i sýslunni. Enda 
mundi venjulega reynast svo, að meiri 
hluti sýslunefndar yrði algerlega á móti 
því að skipa verðlagsnefnd, ef til vill í 
eina kauptúninu í sýslunni. pað mætti 
því teljast fyrirfram ákveðið, að slíkar 
nefndarskipanir yrðu æfinlega feldar. 
pað væri því sama sem að taka með 
annari hendinni, sem gefið er með 
l.inni, að fela sýslunefndum þetta skip- 
unarvald.
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Flestu af því, sem fram kom hjá hv. 
framsm. (S. St.) hefi jeg áður svarað 
í orðum mínum til annara þm. pað 
kemur sama hugsunini fram hjá hon- 
um og hjá hv. 1. þm. G.-K. (B. K.), að 
ekki muni verða þörf á verðlagsnefnd- 
um, nema fyrir Reykjavík. Ber það alt 
að sama brunni, að best sje að láta 
standa það fyrirkomulag sem er. — Hv. 
framsm. (S. St.) virtist sárna það, sem 
jeg hafði sagt, að jeg taldi ekki girt fyrir 
hlutdrægni í skipunuin verðlagsnefnda, 
ef sveitar- og bæjarstjómir ættu að ráða 
þar mestu um. Hann sagði, að menn 
yrðu að ganga út frá, að þessir timar 
væru búnir að bræða svo úr mönnum 
allan sjerplægnisanda, að ekki væri hætt 
við neinni hlutdrægni. Jeg hefi ekki þá 
trú, að mennirnir sjeu orðnir svo miklu 
betri en þeir hafa verið, eða verði það 
fyrst um sinn. pað mun lengst af verða 
svo, að hver reynir til að vera sjálfum 
sjer næstur. Og mjer dettur ekki í hug 
að álasa neinum fyrir það, þó að sá, 
sem vöru hefir að selja, reyni að fá 
fyrir hana svo mikið verð, sem hann 
getur fengið, og sá, sem þarf að kaupa 
vöruna, reyni að fá hana fyrir svo lágt 
verð, sem kostur er á. Jeg býst ekki við, 
að þessi grundvallarregla alls kaupskap- 
ar verði upp hafin á þessu ári, eða á 
nokkru ári. En af því sprettur þessi 
sjerplægnisandi, að hver maður reynir 
í vöruskiftum að fara það sem hann 
kemst með heiðarlegu móti. Og jeg býst 
ekki við öðru, en að sá sjerplægnisandi, 
muni lengst ríkja i viðskiftum manna.

pá mintist hv. framsm. (S. St.) á 
kostnaðaratriðið og sagði, að það væri 
ekkert aðalatriði fyrir sjer, hver ætti 
að borga kostnaðinn við þessar nefndir. 
Jeg trúi því vel, að frá hans sjónarmiði 
sje þetta ekkert aðalatriði. En fyrst 
svona langt er komið, að hv. nefnd við-

urkennir, að kostnaðaratriðið sje ekkert 
aðalatriði, og fyrst sýnt hefir verið fram 
á með rökum, að það fyrirkomulag, sem 
nefndin vill koma á, verði ekki á neinn 
hátt betra í framkvæmdinni, heldur öllu 
lakara, en það sem er, þá finst mjer, að 
nefndin ætti að taka sporið alveg út 
og taka frv. aftur.

Háttv. þm. S.-p. (P. J.) mun hafa 
látið orð falla í þá átt, að verðlagsnefnd, 
sem skipuð er eftir tillögum hrepps- 
nefndar eða bæjarstjórnar, gæti lagt á 
verð, sem gilti fyrir utan þann hrepp 
eða bæ, sem hún væri skipuð fyrir. Jeg 
get ekki sjeð, að þetta felist í frv. Mjer 
finst, að menn hljóti öllu heldur að 
skilja frv. þannig, að valdsvið verðlags- 
nefndarinnar nái ekki út fyrir þann 
kaupstað, eða þann hrepp, sem hefir 
lagt til, að hún yrði skipuð. Mjer finst, 
að ef nefndin ætti að ákveða verðlag á 
vörum á öðrum stöðum, þá gæti sú bæj- 
ar- eða sveitarstjórn, sem þar ræður 
yfir, talið farið inn á sitt valdsvið, þar 
sem hún átti engar tillögur um skipun 
nefndarinnar. pað yrði tæpast talið 
rjettlátt. Ef það er tilætlunin með lög- 
unum, að verðlagsnefndir geti ákveðið 
verðlag annarsstaðar en í sinni sveit, 
eða sínum bæ, þá. ýrði það að minsta 
kosti að vera skýrt tekið fram í frv. 
En frv. gefur alls ekkert tilefni til, að 
það verði skilið á þann hátt, sem hv. 
þm. S.-p. (P. J.) gaf í skyn, og virtist 
telja frv. til bóta.

Benedikt Sveinsson: pað dylst ekki, 
að sú er skoðun ýmsra þingmanna, og 
víst margra annara, aðsúverðlagsnefnd, 
sem nú situr, hafi gert lítið gagn. pess 
vegna vilja menn nú taka af stjórninni 
heimildina til að skipa verðlagsnefnd 
með þeim hætti, sem nú er. En þá er 
undarlegt, að þessir sömu þm. skuli.
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vilja veita stjórninni heimild til að skipa 
margar verðlagsnefndir, í stað þessarar 
einu, sem ekki þykir nein þörf á að 
halda. í frv. bjargráðanefndar er farið 
fram á að heimila nefndarskipun í 
hverjum kaupstað, og í brtt. við það er 
farið fram á, að skipa megi eina verð- 
lagsnefnd fyrir hvem hrepp á landinu, 
eða 200 verðlagsnefndir, í staðinn fyrir 
eina. Aðalástæðan hjá þeim, sem vilja 
afnema verðlagsnefndina, sem nú situr, 
virðist vera sú, að kostnaðinum, sem 
hún. hefir í för með sjer, sje kastað á 
glæ. pá verð jeg að segja, að óþarflega 
miklu verði kastað á glæ fyrir þessar 
200 nefndir,því aðóhjákvæmilegahlýtur 
að verða kostnaður við þær, ef þær eiga 
eitthvað að gera. Jeg held, að þá væri 
ráðlegra að afnema hreinlega þessa 
einu verðlagsnefnd og vera ekki að gefa 
heimild til að stofna 200 riýjar í hennar 
stað. En ef það er rjett að hafa verð- 
lagsnefndir sumstaðar á landinu, þá er 
sjálfsagt, að heimilt sje að hafa þær 
alstaðar. pað er ekki hægt að rökstyðja 
það, að brýnni nauðsyn beri til að hafa 
verðlagsnefnd í kaupstað heldur en í 
kauptúni eða sveit. pess vegna er brtt. 
hv. þm. Mýra. (P. p.) fyllilega á rök- 
um bygð og í fullu samræmi við þá 
stefnu, sem hv. bjargráðanefnd hefir 
tekið, eins og hv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
hefir líka rjettilega sýnt fram á.

Jeg held, að hv. nefndarmenn hafi 
ekki fyllilega gert sjer grein fyrir þeim 
agnúum, sem eru á því, að hafa verð- 
lagsnefndir að eins í kaupstöðum. Hv. 
þm. S.-p. (P. J.) kannaðist við, að það 
væri rjett, sem hv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
hafði sýnt fram á, að það gæti valdið 
glundroða, ef verðlagsnefndirnar væru 
margar. En hann hjelt því fram, að þvi 
að eins væri nokkur hætta á glundroða, 
að heimilað væri að skipa nefnd í hverj-

um hreppi. Hann taldi engar likur til, að 
slíkur glundroði gæti orðið, ef nefndir 
væru að eins í kaupstöðunum, og nefndi 
til Seyðisfjörð, Akureyri og Isafjörð. 
Rökstuddi hann mál sitt með því, að svo 
langt væri milli þessara bæja, og sam- 
göngur og viðskifti þeirra á milli svo 
lítil, að ekki væri hætt við, að ákvæði 
nefndanna rækjust neitt á. En hv. þm. 
(P. J.) virtist gleyma því, að hjer á 
næstu grösum er einn kaupstaðurinn, 
í Hafnarfirði: Ef nú sæti sín verðlags- 
nefndin í hvorum þéssara bæja, og 
ákvæði sitt hámarksverðið hvor á ein- 
hverri vörutegund, þá yrði niðurstaðan 
sú, að varan flyttist öll til þess bæjar- 
ins, sem hefði ákveðið hærra hámarks- 
verðið. Ef t. d. verðlagsnefndin hjer 
hefði ákveðið hærra hámarksverð en 
nefndin í Hafnarfirði, þá drægist öll 
verslun með þá vörutegund hjeðan til 
Hafnarfjarðar, svo framarlega, sem þar 
væri nóg eftirspurn. par að auki er það 
að athuga, að ef verðlagsnefnd er skip- 
uð eftir tillögum bæjarstjómar, þá 
mundi hún ekki fá víðara valdsvið en 
það, sem bæjarstjórnin ræður yfir. pað 
hefði ekki neina þýðingu að ákveða 
verðlag á vöru í Reykjavík, ef það ætti 
að eins að gilda hjer á staðnum. Til 
hvers væri það t. d. að setja hámarks- 
verð á kartöflur, ef framleiðendur mega 
selja þær fyrir hvaða verð sem þeim 
sýnist á næstu nesjum, bæði á Seltjarn- 
arnesi, Kjalarnesi og Akranesi. pegar 
framboð væri mjög takmarkað, mundu 
menn fara þangað að kaupa kartöfl- 
urnar, fyrir það verð, sem seljandinn 
vildi á þær setja, svo • hámarksverðið 
kæmi ekki að neinu haldi. Framleiðand- 
inn mundi selja kartöflurnar heima 
hjá sjer, og flytja þær svo fyrir ein- 
hverja þóknun til neytendanna í bæn- 
um. En ef nefndin hefir stærra vald-
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svið, þá er hægt að girða fyrir slíkt, 
eins og t. d. í haust, þegar kaupmenn 
hjer i bænum ætluðu að kaupa upp 
allar kartöflur, til að okra á þeim. petta 
frv. er þvi ekkert nema fálm út í loftið, 
eins og það er. pað lítur líka út fyrir, 
að hv. frsm. (S. St.) finnist það eitthvað 
gallað, þar sem hann telur það ekki úti- 
lokað, að valdsvið nefndanna nái út 
fvrir bæina. pað þyrfti auðvitað svo að 
vera. En þá er maður kominn út fyrir 
það, sem rjett er að álykta. pví að nefnd, 
sem skipuð er eftir till. bæjarstjómar 
og kostuð af bæjarfje, getur alls ekki 
haft neitt vald nema þar á staðnum. pó 
að verðlagsnefnd sje skipuð hjer í Rvík, 
þá geta framleiðendur selt sína vöru í 
sveitunum hjer i kring, fyrir hvaða verð 
sem þeim sýnist. pað er þá komið undir 
verðlagsnefndum Mosfellssveitar eða 
Kjalarness, hverju verði má selja vör- 
una í þeirra umdæmum.

pað getur vel verið, að þessi heimild 
yrði ekki notuð nema á stöku stað. En 
það getur líka verið, að hreppsnefndir 
mundu sækja um það nokkuð alment, 
að verðlagsnefndir verði skipaðar. pað 
er t. d. ekki óhugsandi að framleiðend- 
um þyki ilt, að afurðir sjeu seldar út 
úr sveitinni fyrir of lítið verð. Og eftir 
frv. má alveg eins skipa nefnd til að 
ákveða lágmarksverð á vöru eins og 
hámarksverð. Hvað ætli menn hjer i 
bænum segðu við því, ef þetta frv. yrði 
til þess, að verðlagsnefnd á Akranesi 
bannaði að flytja þaðan kartöflur, sem 
seldar væru undir 50 kr. tunnan?

Til þess að fá einhverja heila brú í 
frv. og til þess að gera litið úr þeim mis- 
felium, sem af því gætu leitt, er svo tal- 
að um, að skjóta megi til stjórnarinnar 
úrskurðum nefndanna, til þess að laga 
misfellurnar. Eða ef ósamræmi yrði 
mllli hinna einstöku hreppa, þá sje ekki

annað en að þær haldi sameiginlegan 
sýslufund. En mundi það fyrirkomulag 
nokkru hentugra og kostnaðarminna? 
Og ef verðlagsnefndir kaupstaðanna 
ættu að senda stjórninni skýrslur sinar, 
til þess að hún gæti lagt úrskurði á mál- 
in, hygg jeg, að stjórninniþættiumsvifa- 
minna að hafa eina verðlagsnefnd, svo 
sem nú er.

petta frv. er yfir höfuð svo fult af 
göllum og misfellum, að mig furðar á 
því, að það skuli hafa verið borið fram. 
Jeg býst þó við þvi, að það slampist í 
gegnum hv. deild; menn eru hjer svo 
brjóstgóðir, að þeir samþykkja marga 
vitleysuna, svo sem nærri þvi var orðið 
um frv. um vjelþurkun á kjöti, sem þó 
loks tókst að drepa í gær. En þó að 
frv. þetta verði samþykt hjer, vænti jeg 
þess, að það sleppi ekki út úr þinginu, 
heldur verði því þá banað í hv. Ed.

Pétur Jónsson: Jeg hygg að ekki taki 
því að ræða frekar um þetta frv.; mjer 
er nokkurn veginn sama um, hvernig 
því reiðir af. En hitt þykir mjer um vert, 
er kom fram hjá nokkrum hv. þm., að 
þeir geta ekki tínt annað til mótmæla 
frv. en ýmislegt smælki, er ekki kemur 
málinu við. Svo var um hv. þm. N,- 
p. (B. Sv.). Jeg skal ekki eltast við 
það, er hann sagði. Jeg ætla ekki heldur 
að metast við hann um heilbrigða skyn- 
semi; jeg veit, að hv. þm. ætlar okkur 
nefndarmenn ekki þeim mun meiri 
heimskingja en sig.

Hv. þm. (B. Sv.) hefir litið á nokkur 
smáatriði málsins. Aðalatriðið er það,að 
sú nefnd, sem skipuð yrði i Reykjavík, 
starfaði að eins á því svæði; jeg gat þess 
að eins sem míns álits, að skeð gæti, að 
verksvið hennar mætti ná lengra. Sú 
nefnd færi auðvitað ekki að skifta sjer 
af verðlagi á vörum, sem ganga kaupum
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og sölum annarsstaðar á landinu. pessi 
er munurinn á sjerstakri nefnd fyrir 
bæinn og núverandi nefnd. En annað 
mál er það, hvort þetta er galli eða 
kostur. Sumir telja þetta galla, aðrir 
kost, og skal jeg láta það liggja á milli 
hluta. En aðrir vegir eru heppilegri til, 
til að hlutast um, hvaða verði menn 
austan úr sýslum selja smjör sitt eða 
kartöflur, heldur en að hafa verðlags- 
nefnd, er allir gera sjer leik að að fara 
í kringum.

í öðru lagi eru kringumstæður breytt- 
ar að því leyti, að verðlagsnefnd þarf 
ekki til þess að skifta sjer af sölu á að- 
fluttum lífsnauðsynjum úti um land, 
þar sem landsverslunin hefir það starf 
með höndum.

En er nefndin hugleiddi það, að rjett 
væri, að Reykjavík fengi heimild til að 
skipa verðlagsnefnd í bænum, fanst 
henni ekkert því til fyrirstöðu, að hinir 
kaupstaðirnir fengju sömu heimild, ef 
til þess kæmi, að þeir óskuðu að nola 
hana. Nefndin áleit, að það gæti ekki 
vakið neinn glundroða, þar sem kaup- 
staðirnir eru svo langt hver frá öðrum. 
Auðvi'tað gæti það vakið glundroða að 
hafa sina verðlagsnefndina á hvorum 
staðnum, Reykjavík og Hafnarfirði, en 
þá væri hægur hjá fyrir stjómina að 
gæta þess, að svo yrði ekki. Enda sje 
jeg ekki, hvað gæti vakað fyrir þeim 
tveim nefndum, ef þær hefðu ósamræmi 
sín á milli. pað yrði til óhagnaðar fyrir 
hvorn kaupstaðinn um sig.

Jeg skal svo ekki fara frekari orðum 
um málið; jeg vildi að eins benda á þessi 
aðalatriði, en stendur nokkurn veginn á 
sama um, hvort frv. stendur eða fellur.

ATKVGR.
Brtt. 448, 1. feld með 14 : 10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: E. J., G. Sv„ J. B„ M. P„ M. Ó„ 
P. O„ P. p„ B. Sv„ B. St„ E. A.

nei: E. Árna., H. K„ J. J„ J. M„ M. G„ 
P. J„ S. S„ S. St„ St. St„ Sv. Ó„ 
porl. J„ pór. J„ B. K„ Ó. B.

Tveir þm. (porst. J. og B. J.) fjar- 
staddir.

Brtt. 448, 2. kom því eigi til atkvæða. 
Frv. samþ. með 12 : 11 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: B. K„ B. St„ E. Árna., H. K„ M. 

Ó„ P. J„ P. p„ S. St„ St. St„ Sv. 
ó„ porl. J„ Ó. B.

nei: pór. J„ B. Sv„ E. A„ E. J„ G. Sv„ 
J. J„ J. M„ M. G„ M. P„ P. O„ S. S.

J. B. greiddi ekki atkvæði.

Tveir þm. (porst. J. og B. J.) fjar- 
staddir.

Frv. afgr. til Ed.

A 57. fundi í Ed„ fiintudaginn 4. júli, 
var útbýtt

Frumvarpi til laga um verðlagsnefnd-
ir’
eins og það var samþ, við 3. umr. í Nd. 
(A. 452).

Á 60. fundi í Ed„ mánudaginn 8. júli, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
Iegg til, að máli þessu verði vísað til 
bj argráðanef ndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. 

og til bjargráðanefndar (sjá A. bls. 544) 
með 11 shlj. atkv.
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Á 66. fundi í Ed., mánudaginn 15. júlí, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 452, n. 
497).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. feld með 7 : 3 atkv.

Frv. því
fallið.

1. Einkarjettur til smjörverslunar 
og tólgar,

Á 7. fundi í Ed., miðvikudaginn 24. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um einkarjett til 
verslunar með smjör og tólg (A. 24).

Á 8. fundi í Ed., föstudaginn 26. apríl, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Sigurjón Friðjónsson): Ástæð- 
urnar fyrir frv. þessu eru allítarlega 
teknar fram í greinargerð þess, og tel 
jeg ekki ástæðu til þess að taka þær 
upp aftur í ræðuformi.

þó vil jeg fara um málið nokkrum 
orðum. Fyrst vil jeg geta þess, að prent- 
villa hefur slæðst inn í greinargerðina. 
par segir svo á einum stað, að verð á 
smjöri landsverslunarinnar mundi að 
líkindum hafa áhrif til hækkunar 
á því smjörverði o. s. frv., en á auðvitað 
að vera til lækkunar.

J?á vil jeg geta þess, að aðalástæðan 
til þess, að jeg kom fram með frv. þetta, 
er sú, að jeg er mótfallinn frv. um frá- 
færur ásauðar, en leit þó svo á, að ekki

væri sæmandi að fella það mál niður 
með öllu, án þess nokkuð kæmi í stað- 
inn.

Nú er það vitanlegt, að aðalhvötin 
fyrir framleiðendur til að færa frá er 
sú, að þeim sje trygt nægilega hátt verð 
fyrir afurðir sínar. Og það var ætlun 
mín, að þetta frv. gæti orðið til þess.

Með slikum lögum væru stjórninni 
fengnar í hendur nokkurskonar meta- 
skálar, þar sem á væri feitmetiseklan 
á annari skálinni og framleiðslan á 
hinni. pegar svo feitmetiseklan yrði of 
þung á metunum, yrði að bæta þunga 
á hina skálina, þ. e. hækkuðu smjör- 
verði, sem gæfi hvöt til að auka fram- 
leiðsluna, uns jafnvægi næðist.

En frv. þetta þarf þó ekki að útiloka 
hitt frv., um fráfærur, því að þótt nóg 
yrði feitmeti, gæti frv. þetta orðið til 
þess að greiða úr viðskiftunum og laga 
ýmsar misfellur á smjörverðinu.

Jeg hefi heyrt, að smjörverðið, sem 
til er tekið í frv., muni þykja helst til 
lágt. En jeg lít svo á, að rjett sje að 
hafa ákvæðisverðið frekar of lágt en 
of hátt í fyrstu, því að hægra mun 
reynast að færa það upp en niður.

Og reynslan hefir sýnt það, að mörg- 
um hefir reynst örðugt að kaupa við 
ákvæðisverði vörur sínar, og margt hef- 
ir það komið fram i viðskiftum manna, 
sem minnir á gömlu setninguna: „Á jeg 
að gæta bróður míns?“

Jeg sá hjer í gær erindi Bjarna Jóns- 
sonar frá Vogi, „Um annað líf“. — Jeg 
nefni hann hjer með nafni, því að jeg 
tala ekki um hann sem þm., heldur sem 
rithöfund. — petta „annað líf“, sem 
hann talar þar um, er lífið í listunum, 
og hefi jeg ekkert út á þau ummæli 
hans að setja. En jeg veit, að til er enn 
annað líf, lífið í samkendunum og vilj- 
anum til þess að bæta úr kjörum þeirra,
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sein bágt eiga. Að vísu geta allir með 
fullum rjetti sagt sem svo: „Við þurf- 
lun að fá svo inikið fyrir vörur okkar, 
að við getuin frainfleytt okkur sjálfum 
og skylduliði okkar“. En þess ber þó 
að gæta, að ekki iná ganga of langt i 
þeim sökum, svo að ekki þurfi að 
spyrja: „Hvað er orðið af bróður þín- 
um?“

Sumir vilja hafa alla verslun frjálsa, 
aðrir vilja leggja á hana nokkra fjötra, 
sumir allharða. Mín skoðun liggur þess 
á niilli. Jeg vil hafa versunina sem mest 
frjálsa, en þó hömlur nokkrar stundum, 
þar sem þörf krefur. Og hömlur þær, 
sem hjer í frv. eru lagðar á feitmetis- 
verslun landsins, vona jeg að reynist 
teygjanlegar og ekki ómjúkar, en harðni 
þó þegar á reynir, likt og fjöturinn 
forni, sem gerður var af dyn kattarins, 
skeggi konunnar og af rótum bjargsins 
o. fl. pví að hjer er lika verið að leggja 
haft á úlf, þar sem er eigingirni annara, 
svo að hún fái ekki að leika lausum 
hala.

Jeg vil svo gera það að till. minni, 
að máli þessu verði vísað til bjargráða- 
nefndar, að umr. lokinni.

Eggert Pálsson: Jeg tel þess ekki 
brýna þörf að ræða frv. þetta ítarlega 
á þessu stigi málsins, þvi þar sem málið 
er svo víðtækt, mun það verða tekið til 
ihugunar af nefnd og síðan verða at- 
hugað af hv. þm. á eftir.

En einmitt vegna þess, hve yfirgrips- 
mikið það er, vil jeg sanit ekki þegjandi 
hleypa því af stað, og inun jeg því gera 
nokkrar athugasemdir, scm vakið gætu 
íhugun nefndarinnar.

það er augljóst, að hjer er farið fram 
á stórfelda breytingu á verslun íands- 
manna með innanlandsafurðir, þar sem

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing),

um einkarjett á vissum vörutegunduni 
er að ræða, þótt ekki sje nemá fyrir 
landsstjórnina. þegar í ráði er að ganga 
inn á slíka braut, að veita einkarjett til 
verslunar með einhverja vörutegund, 
þarf það vel að athugast, hvort rjett 
sje að byrja einmitt á þessari vöruteg- 
und frekar en annari, eðá yfir höfuð 
hvort rjett sje að ráðast í þeim efnum 
frekar á innlenda vörutegund en er- 
lenda. Eins þarf að athuga hitt, ef veitt- 
ur er einkarjettur á annað borð, hvort 
rjett sje að veita hann takmarkaðan, 
eins og hjer er-gert, eða veita hann að 
fullu og öllu.

En svo að jeg snúi mjer sjerstaklega 
að þessu máli, sem hjer liggur fyrir, 
þá virðist mjer, sem það þurfi að hta 
á það frá þremur hliðum. í fyrsta lagi 
verður að líta á það frá þeirri hhð, er 
að framleiðendum veit, í öðru lagi 
þeirri, er veit að neytendunum, og í 
þriðja lagi þeirri, er veit að landssjóði.

pegar litið er á fyrstu hliðina, get jeg 
ekki varist því að hugsa, að eina eða 
aðalorsökin fyrir frv. þessu hafi verið 
sú, að litið hafi verið ofsjónaraugum 
á smjörverðið hjer á Suðurlandi í sam- 
anburði við smjörverðið á Nörðurlandi, 
en slík ástæða er engan veginn nægi- 
leg’ eða forsvaranleg til þess að byggja 
á frv. slíkt sem þetta. Smjörverðið hjer 
á Suðurlandi er óneitanlega hátt .prðið, 
saman borið við það, sem áðúr var, en ef 
það er borið sainan við það, hvað aðrar 
nauðsynjavörur hafa stigið, þá verður 
ekki sagt, að það sje orðið neitt óeðlílega
hátt.

Eins og háttv. þingmönhum er kunn- 
ugt, hefir af formanni Búnaðarfjel. ís-« 
lands verið gefin út skýrsla um það, 
hvað smjörverð þyrfti að vera hátt til 
þess, að samsvaraði verði á erlendum
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vörum, og samkvæmt þcirri skýrslu er 
það ekki nógu hátt enn, þótt koniið sje 
upp i 3 kr. pundið, til þess, að sú verð- 
hækkun samsvari verðhækkun þeirri, 
sem orðið hefir á allri kornvöru. En 
taki maður hina hliðina, sem vikið er 
að í greinargerð frv., að smjörverðið 
sje of hátt í samanburði við kjötverðið, 
þá verður að gæta þess, að fvrir stríðið 
var kjötverðið hlutfallslega hærra en 
smjörverðið. Til þess bendir það líka, 
að allur þorri bænda lagði, og leggur 
enn i dag, meiri áherslu á að framleiða 
kjöt en smjör, auðvitað áf þeirri ástæðu, 
að þeir telja það borga sig betur, enda 
má með einföldu dæmi sýna fram á, 
að svo sje í raun og veru á flestum jörð- 
um. Hugsi maður sjer ákveðinn forða 
af heyi, t. d. 40—50 hesta, sem kýrfóðr- 
ið er talið að vera, þá kemur það í ljós, 
að arðurinn verður meiri af að ala á því 
sauðfje en kýr, svo framarlega sem um 
nokkra sauðfjárbeit er að ræða. A kýr- 
fóðrinu má víðast hvar framfleyta 20 
ám, og mundi dilkur undan hverri, að 
minsta kosti á Norðurlandi, seljast á 25 
kr., svo að arðurinn af þcim ölluni yrði 
50Ó kr. fyrir utan ull.

Nú má gera ráð fvrir, ef kýr væri 
alin á þessUm heyjaforða hjer á Suð- 
urlandi, að hún gæfi af sjer 125 pund 
af smjöri, er mundi vera fullhátt áætl- 
að.æftir reynslu síðustu ára.

Sje nú smjörverðið 3 kr. pundið, ger- 
ir það samtals 375 kr. Hjer er nú að 
vísu ótalin undanrennan, en ekki mundi 
'hún að neinu leyti nægja til að fvlla 
upp þær 125 kr. og ullina, seni á vant- 
ar í hin fyrri dæmi.

petta dæmi og reynslan, sem jafnan 
er ólygnust, sýnir það þvi ljóslega, að 
sauðfjárræktin borgar sig betur yfir 
höfuð að tala en kúaræktin, sjerstak- 
lega að því er Norðurland suertir.

Háttv. flm. (S. F.) sagðist ætlast til, 
að frv. þetta kæmi i stað frv. um frá- 
færur, tilgangurinn væri sá sami, að 
auka snijörframleiðsluna i landinu. En 
jcg býst við, að aflciðingar frv. þess, ef 
samþ. verður, vrðu gagnstæðar, enda 
virtist háttv. flutnni. (S. F.) sjálfur 
vera þeirrar skoðunar annað veifið, þar 
sem hann játar það, að það niundi leiða 
til aukinna fráfærna á Norðurlandi, en 
minkaðra ó Suðurlandi.

En fari svo, þá eykst framleiðslan 
ekki i heild sinni. pað er nokkurn veg- 
inn ljóst.

Jeg tel það að vísu gott, ef hægt væri 
að finna heppilegt ráð til að auka feit- 
metisframleiðslu í landinu, en öflugasta 
hvötin álít jeg að vrði það, ef verð það, 
sem nú er, hjeldist áfram og löggjafar- 
valdið geri enga tilraun til að þrýsta því 
niður meðógætilegum þvingunarráðum.

En sje það ekki nóg hvöt, þá gæti 
komið til mála að verðlauna menn fyr- 
ir fráfærur. pað er ekki ólíklegt, að það 
gæti orðið til þess, að fráfærur yrðu 
almennar og smjörframleiðslan þar af 
leiðandi vkist svo, að það lækkaði af 
sjálfu sjer aftur í vcrði. J?að mætti skoð- 
ast sem eðlilegur gangur.

þá kem jeg að annari lilið málsins, 
eða neytendunum. Háttv. flm. (S. F.) 
tók það fram, að þetta fyrirkomulag, 
scm felst í frv. hans, mundi fækka milli- 
liðunum. En jeg get ekki sjeð að svo 
sje. Milliliðirnir verða þrír eftir frv., 
seni sje unisjónarmaður í hverri sveit, 
smjörmatsmaður í kaupstöðum og svo 
sjálf laiidsverslunin.

Býst jeg við, að milliliðir þessir yrðu 
allkostnaðarsamir, og síst eru þeir færri 
en nú á sjer stað.

Ef útkoman vrði nú sú, að fram- 
leiðslatl ykist ekki, þá niundi verða
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áframhaldandi feitnietisekla í landinu, 
og er þá hætt við því, að neytendur 
myndu nota sjer hcimildina, sem gef- 
in er í frv., og fara sjálfir til fram- 
leiðenda og sækja vöruna. Gefur þá að 
skilja, áð það yrði að eins lítill hluti, 
sem landsverslunin klófesti.

Og þótt ganga megi út frá því, að sá 
litli hluti yrði ódýrari, þá liggur hættan 
í hinu, að sá ódýrari hluti lendi hjá 
þeim, sem betur eru setíir og átt geta 
viðskifti við landsverslunina í stórum 
stíl.

Gæti þá svo farið, að einmitt fátæk- 
lingarnir yrðu að sæta hinum dýrari 
kjörum, rjett eins og átti sjer stað í 
fyrra vor. pá keypti landsverslunin 
smjörið á 1,80 kr. pundið frá rjómabú- 
unum og seldi það alt til stærri borgara 
þessa bæjar, sem keypt gátu í stórum 
stíl. Hinir, sem ekki gátu keypt mikið 
i einu, eða urðu of seinir með pöntun, 
urðu að sæta verra verði.

Ef litið cr á alt þetta, sjest það, að 
hagurinn fyrir neytendurna verður ekki 
ýkjamikill eftir frv. þessu.

pá kem jeg að þriðju hliðinni, lands- 
vershininni. Hv. flm. (S. F.) heldur, að 
25 aurar á pund nægi til að bera allan 
kostnaðinn. pað tel jeg þó óhugsandi, 
því að kostnaðurinn hlýtur að verða 
ærið mikill. Gerum ráð fyrir, að smjörið 
verði flutt í hvert kauptún á landinu. 
þá yrði landsverslunin að eiga hús í 
hverju kauptúni landsins, til að versla. 
í og geyma vöruna, og síðan að tína 
upp hvert einasta kauptún til að smala 
saman vörunni, þótt ekki væru nema 
smápinklar í hverjum stað. Til þess að 
standast þann kostnað, mundu 25 aurar 
af pundi ekki nægja, allra síst er þar við 
bætist 1% til umsjónarmanns og 1% 
til matsmanns. Annars er mjer það ekki 
ljóst, af hverju umsjónarmenn i sveit-

um eiga að reikna þessa 1%, sem þeir 
fá í þóknun. Eigi það að byggjast á 
skýrslunum um það, hverju lofað sje 
til landsverslunarinnar, þá þykir mjer 
sennilegast, að það verði svo lítið, að 
enginn fáist til starfans, en eigi það 
að byggjast á því, hvað mikið ke,nur 
í raun og veru af smjöri úr hverri sveit, 
þá verður að halda nákvæma skýrslu um 
það, hvaðan hver böggull hefir komið.

Og um þóknun til smjörmatsmanns 
eða konu er það að segja, að óheppilegt 
virðist það í meira lagi að iniða hana við 
% af söluverði smjörsins, því að með 
því er óneitanlega gefið undir fótinn 
þeirri tilhneigingu, að koma smjörinu 
öllu í sem hæst verð, eða með öðrum 
orðum úrskurða sem mest af þvi fyrsta 
flokks vöru, til þess að matsmaður eða 
matskona geti fengið sem mesta borgun.

Jeg skal svo ekki fara frekar út í 
málið að sinni. Jeg þykist hafa sýnt 
fram á það með þessum orðum, að 
ekki liggur opið fyrir, að sá þrefaldi 
ávinningur, scm getið er um í niðurlagi 
greinargerðarinnar, leiði af þvi, þótt frv. 
verði að lögum, sem sje það, að fram- 
leiðslan aukist og batni, í öðru lagi, að 
viðskiftin verði greiðari, og í þriðja lagi, 
að verði á feitmeti verði haldið í sæmi- 
legu horfi.

En þrátt fyrir það, þó að jeg telji 
niikla tvísýnu á, að frv. nái tilgangi sín- 
um, álit jeg það sjálfsagt, að það verði 
sett í nefnd til nákvæmari athugunar.

Hv. flm. (S. F.) lagði til, að því yrði 
vísað til bjargráðanefndar, en með þvi 
er óbeinlínis gefið í skyn, að tilgangur- 
inn sje ekki sá, að auka framleiðsluna, 
því hlutverk bjargráðanefndarinnar er 
miklu freniur að sjá fyrir hagsmunum 
nevtendanna heldur en framleiðend- 
anna. En jeg vil gera það að till. minni, 
að þvi verði visað td landbúnaðarnefnd-^
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ar, svo hún geti athugað, hvort hjer sje 
ekki verið að stiga hættulegt spor í þá 
átt, að skerða rjett þeirra manna, bænd- 
anna, sem hún á sjerstaklega að bera 
fvrir brjósti. Frumvarpið, ef það yrði 
að lögurn, getur haft svo stórvægileg 
áhrif á landbúnaðinn, að telja má sjálf- 
sagt, að sú nefnd, sem hefir landbún- 
aðarmálin með höndum, taki það til 
rækilegrar yfirvegunar.

Flutnm. (Sigurjón.Friðjónsson): Jeg 
vit taka það fvrst fram, viðvíkjandi 
smjörverði því, sem ákveðið er í frv., 
að það er ekki ákveðið svo, sem þar cr 
gert, vegna þess, að vjer Norðlendingar 
sjáum ofsjónum yfir verði því, er bú- 
andmenn hjer á Suðurlandi fá fyrir 
smjör sitt, heldur vegna þess, að jeg 
leit svo á, og lít svo á, að hjer sje um 
sanngjarnt verð að ræða. Að þetta sje 
rjett sjest að nokkru á smjörverðinu 
fyrir norðan og að nokkru leyti á því, 
hvað smjörframleiðendur á Suðurlandi 
vildu fá fyrir smjör sitt í fyrra. í fyrra 
var sett hámarksverð á smjör; há- 
marksverðið var 1 kr. 80 au. til fram- 
leiðendanna, en þeim þótti það of lágt, 
en sögðust vera ánægðir með 2 kr. til 
2 kr. 25 au. fyrir pundið. peir geta því 
ekki verið óánægðir með það verð, sem 
hjer er ákveðið, auk þess sem þeir búa 
að miklu betri smjönnarkaði og niundu 
altaf geta fengið undanþágu þá, er frv. 
gerir ráð fyrir, og selt smjör sitt fvrir 
útsöluverð.

En við hvað á að miða smjörverðið? 
Á að miða það við aðrar sauðfjáraf- 
urðir, og þá fyrst og fremst sláturaf- 
urðir? Sumir vilja miða það við verð 
aðflutlra vara, t. d. matvara, og þeir 
hafa nokkuð til síns máls. En jeg held, 
að i þessu sje rjettast að miða verðið 
við sjávarafurðir, t. d. fisk.

er ekki ætlað út úr landinu; það eru 
kaupstaðarbúar og sjávarþorpsbúar, 
sem fvrst og fremst eiga að fá það, og 
sú vara, sem þeir geta boðið landbænd- 
um fyrir smjörið, er fiskur. pað er gam- 
alt mál, að 1 pd. af smjöri jafngildi 1 
lýsipund af fiski, og jeg lield, að verð- 
hlutföll þeirra verði svipuð eftir frv.

Hv. 1. þm. Rang. (E. P.) virtist vilja 
halda því fram, að smjörverðið þyrfti 
að vera hærra hjer á Suðurlandi en 
á Norðurlandi, en þetta er misskilning- 
ur hjá hv. þm. pað sjest best á því, 
að þegar rjómabúsöldin var sem mest 
hjcr á landi, þá gáfu rjómabúin á Suð- 
urlandi góðan hagnað, en rjómabúin á 
Norðurlandi gátu varla borið sig. pá 
vildi hann og líta svo á, sem frv. gerði 
ráð fyrir mörgum milliliðum. Eigi get 
jcg fallist á það; frv. gerir að eins ráð 
fvrir einum millilið, landsversluninni; 
hitt eru verkamenn hennar.

pó gerði sami hv.þm. (E.P.) ráð fyrir 
þvi, að ef frv. þetta næði óbreytt fram 
að ganga, þá þvrfti landssjóður að eiga 
hús i hverju kauptúni til smjörgeymslu 
og að eyða miklu fje til að safna því 
saman. Allir sjá, að þetía eru öfgar ein- 
ar, og þetta nær engri átt. Landssjóður 
fær leigt handa smjörinu þar sem þess 
þarf,og umboðsmennirnir segja til,hvar 
smjör sje ósent. Kostnaður þessi er því 
mjög lítill.

Rjettast tel jeg að vísa þessu máli til 
bjargráðanefndar;liúná fvrst og fremst, 
eins nú hagar, að reyna að stuðla að 
því, að framleiðsla landsmanna aukist, 
og nægir þar að benda á sjávarútveg- 
inn; þvi á frv. þetta þangað fara, en 
eigi til landbúnaðarnefndar.

Magnús Kristjánsson: Segja verð jeg 
það, að jeg er ekki til fulls búinn að átta

Smjörinu Íkinig á frv. þvi, er hjer liggur fyrir, og
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hefi því ekki tekið aS fullu afstöSu til 
þess„ en mjer virtust mátbárur þær, 
sem bornar voru fram gegn frv., meir 
miSaSar viS ástandiS eins og þaS var 
fyrir ófriSinn heldur en viS ástandiS 
eins og þaS er nú, og því er þaS, aS jeg 
vildi segja nokkur orS.

öllum hv. þm. hlýtur aS vera þaS 
Ijóst, aS feitmetisskorturinn hjer á landi 
kemur eingöngu af því, aS aSflutning- 
arnir hafa tepst. Og þótt eitthvaS af 
smjöri sjc fáanlegt fyrir 6 kr. til 6 kr. 
50 aura kílóiS, þá er þaS svo hátt verS, 
aS allur þorri manna hefir ekki efni 
á þvi að kaupa svo djmt feitmeti, og 
verður þvi að vera feitmetislaus. Og ef 
hann hefði efni á að kaupa feitmeti 
slíku verði, þá yrði eftirspurnin marg- 
falt meiri en framboðin. þess vegna er 
það nauðsynlegt, að framleiðsla á 
smjöri aukist að miklum mun, ef frv. 
þetta á að ná tilgangi sinum, og svo 
hlýtur að verða, ef frv. um fráfærur 
ásauðar nær fram að ganga. Mjer finst, 
að þá sje þetta frv. beinlinis nauðsyn- 
legt, og þá kemur það á heppilegu við- 
skiftafyrirkomulagi. Mjer finst frv. 
stefna að því, að framleiðandi fái sem 
mest fyrir vöru sína, en þetta er vitan- 
lega þveröfugt við skoðun 1. þm. Rang. 
(E. P.).

Jeg sje ekki ástæðu til þess að fara 
frekar út i mótbárur þær, er bornar 
voru fram gegn frv., en þegar verið er 
að bera smjörverðið saman við verð útl. 
vöru, þá verður það að gerast með mik- 
illi aðgæslu, og cr alls ekki nóg, eins og 
hjer var gert, að taka einstaka matvöru- 
tegundir til samanburðar, heldur verður 
að miða við verð margra vörutegunda. 
En þótt smjörverðið sje borið saman 
við kornvöru, þá hefir þó smjörverðið 
hækkað miklu meira en kornið.

þá var þvi haldið fram, að smjör-

framleiðsla á Suðurlandi sje mikið 
kostnaðarmeiri en annarsstaðar á land- 
inu. Má vera að svo sje, en með öllu 
er það þó órannsakað og óupplýst mál, 
enda hefir kostnaðurinn við það ekki 
stóraukist á einu ári. En þótt svo væri, 
þá má gera ráð fyrir, að sá kostnaðar- 
auki hafi átt sjer stað um land alt. þess 
vcgna ekki ástæða til að halda þvi fram, 
að fyrirkomulag það, er frv. þetla fer 
fram á, þótt það næði fram að ganga, 
kæmi sjerstaklega liart niður á einum 
landshluta freinur öðrum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. ’með 10 shlj. 

atkv.
Tillaga um að vísa málinu til land- 

búnaðarnefndar feld með 7 : 5 atkv.
Frv. vísað til bjargráðanefndar (sjá 

A, bl. 544) með 9 :1 atkv.

Á 8. fundi i Ed., miðvikudaginn 8. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 24, 
n. 62 og 63).

Frsm meiri hl, (Sigurjón Friðjóns- 
son): Eins og kunnugt er, hefir bjarg- 
ráðanefndin klofnað í þessu máli. Meiri 
lduti hennar leggur til, að frv. nái fram 
að ganga með nokkrum breytingum, en 
niinni hlutinn vill fella frv. strax.

Aðalbrevtingar meiri hlutans eru 
tvær. Önnur er sú, að hækka hámarks- 
verðið um 50 aura á hverju kg., A-flokk- 
inn upp í kr. 5,00 og R-flokkinn upp í 
kr. 4,50. Hin aðalbreytingin er sú, að 
fella niður undanþágu frá hámarks- 
verði á smjöri því, sem gengur beint 
milli framleiðenda og neytenda, og er 
það gert til þess, að auðveldara verði
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að fvrirbyggja braskaraverð á smjör- 
inu, og i söinu átt gcngur ákvæðið um 
sektir á brotum gegn lögunum.

Um mótbárur minni hlutans get jeg 
verið fáorður. Mjcr virðist þær vera 
sjálfum sjcr sundurþykkar, og geta því 
ekki staðist, frekar en ríkið, sem var 
sjálfu sjer sundurþykt. Annars vegar 
kemur fram trúleysi á því, að lög þessi 
gætu orðið til þess að auka smjörfram- 
leiðslu í landinu, cn hins vegar er 
hræðsla við það, að of mikið smjör ber- 
ist í hendur landsverslunarinnar, og hún 
muni því neyðast til að selja það með 
niðursettu verði. Síðari mótbáran, að 
smjörið verði of mikið, þykir mjer ó- 
líkleg, cnda væri þá hægt fyrir lands- 
verslunina að selja smjör til útlanda, og 
það jafnvel fyrir hærra verð en há- 
marksverðið er hjer. Hitt þykir mjer 
sennilegra, að áhrif laganna í þá átt, 
að auka framleiðsluna, yrðu ekki eins 
mikil og þörf er á, en þó hygg jeg, að 
þau yrðu talsverð.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðuin 
uin frv. að þessu sinni, en vil þó geta 
þess, að í ráði er hjá meiri hluta nefnd- 
arinnar að koma frain með brtt. við 
3. umr. málsins, og stendur svo á því, 
að nokkrir menn hjer í Reykjavík hafa 
í hyggju að setja á stofn smjörlikis- 
verksmiðju, en það geta þeir því að eins, 
að þeir hafi tryggingu fyrir því, að þeir 
fái tólg við sæinilegu verði. Vilja þeir 
gera sanminga við Iandsverslunína uin 
það, og taki hún síðan sinjörlíkið af 
þeiin til útsölu. Jeg vildi að eins vekja 
athygli á þessu, i þeirri von, að frv. fái 
fram að ganga.

Frsm. minni hl. (Guðmundur Ólafs- 
son): Jeg vænti þess, að hv. deild liafi 
kvnt sjer nál. minni hl., á þgskj. 63, og

sjeð ástæður þær, sem hann hefir fram 
að færa. Vil jeg þó bæta þar við nokkr- 
uin orðum. Aðaltilgangur frv. virðist 
ciga að vera sá, að auka feitmetisfram- 
lciðslu í landinu, en það þykir minni hl. 
ekki líklcgt að takist ineð því, að leggja 
höft á viðskifti manna á þeirri vöru. 
pótt hámarksverðið sje hækkað um 50 
aura á kg. á hvorum flokki smjörsins, 
þá er það að vísu bót frá því, sem var í 
frv., en nær þó ekki gangverði nú hjer 
sunnanlands. pess vcrður líka að gæta, 
að seljendur fái ekki þetta verð óskift; 
nokkuð fer til inilliliðanna tveggja, þó 
lítið sje.

Gert er ráð fyrir, að umsjónarmaður 
fái 1% af verði þess smjörs, er hann 
gefur skýrslu um, og eftir brtt. meiri 
hl. eiga matsmenn að fá 5 au. af hverju 
kg. Jeg minnist ekki á þetta af því, að 
mjcr þyki laun þessi of há, en þau drag- 
ast þá frá söluverðinu. Mjer þykir líka 
mjög ótrúlegt, að starf umsjónarmanna 
þessara yrði að nokkrum notum, því að 
skýrslur, sem safnað er fyrir 20. júní, 
mundu naumast gefa rjetta hugmynd 
um, hve mikið yrði selt af sinjöri yfir 
sumarið.

Eftir frv. var framleiðanda levfilegt 
að selja smjör og tólg beint til nevtanda, 
til eigin heimilisnoía, án ákvæðis um 
hániarksverð, en nú hefir sú undanþága 
verið feld burt með brtt. meiri hl. Meiri 
hl. getur ekki skilið, hvernig sú breyting 
megi til bóta verða, því að hvernig á að 
hafa eftirlit með slíkri sölu? Hver getur 
vitað um það, hvort jeg t. d. sel ná- 
granna míiium undir eða vfir hámarks- 
verði? Mjer virðist það beint hlægilegt 
að setja sektir við broti á slíku ákvæði, 
sem ógerningur er að vita hvort haldið 
er eða ekki.

Hv. frsm. meiri hl. (S. F.) fór nokkr-
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um orðum um nál. okkar, og taldi hann 
það cins og' ríki, scm cr sjálfu sjcr sund- 
urþykt. Jeg vil ekki likja skoðun hans 
við ríki, þótt scgja niegi uni hana, mcð 
cngu minni rjetti, að hún sje sjálfri sjer 
sundurþykk, þar scm því er haldið fram, 
að lög þcssi myndu auka framleiðsluna 
á Norðurlandi, cn draga úr hcnni á Suð- 
urlandi. Mundi þá ekki verða tvísýnt 
um ágóðann ?

Jeg gct ekki sjeð, að mciri þörf sje 
á, vegna framlciðenda, að lögbjóða mcð 
þvingunarlögum hámarksverð á þeirri 
vöru, scm hægast er að fá sæmilega 
hátt verð fyrir. Hv. flm. (S. F.) tekur 
það fram í greinargerð frv., að þving- 
unarlög sjeu neyðarúrræði, sem ekki 
ætti að grípa til nema í ítrustu nauðsyn, 
og er það hverju orði sannara, en hitt 
kemur kynlega fyrir, að lasta þvingun- 
arlög í greinargerð fyrir þvingunarlaga- 
frv., eins og hann gerir þar.

pað er rjett, að nál. minni hl. heldur 
því fram, að frv. mundi ekki verða til 
þess að auka framleiðsluna, en sýnir 
jafnframt fram á, hvernig færi, ef sú 
skoðun reyndist ekki rjett og lands- 
versluninni bærist ef til vill of mikið 
af smjöri, að niðurstaðan verður sú 
sama, hvort heldur sem yrði, að frv. 
mundi ekki koma að neinu gagni.

Greinargerð hv. flm. (S. F.) og nál. 
meiri hl. tekur heldur ekki dýpra í ár- 
ina en það, að segjast álíta, að frv. geti 
orðið til nokkurra bóta.

pá er eftir að líta á, hver not kaupend- 
ur myndu hafa af iögum þessum. par 
hefir maður reynsluna fyrir sjer hvað 
hámarksverðið snertir. En það er öllum 
kunnugt, að um það hefir ekki verið 
skevtt, og hefir það því ekki að neinu 
gagni komið. Og litlar líkui- eru til þess, 
að ákvæði það yrði betur haldið fyrir 
sektarákvæðin.

j’á má lika benda fylgismönnum frv. 
á það, að auknar fráfærur mundu draga 
úr tólgarframleiðslunni, og er það atriði 
vcrt athugunar fvrir hv. meiri hl., sem 
a'tlar sjer að koma fram með brtt. við 
3. umr., í sambandi við það, að í ráði 
er að stofna hjer smjörlikisverksmiðju.

Jeg skal svo ekki eyða fleiri orðum 
að frv. að sinni, en legg til, að það verði 
felt.

Halldór Steinsson: Hv. frsm. minni 
hl. (G. Ó.) hefir að mestu leyti tekið 
fram skoðun mína á þessu máli. Jeg 
þykist viss um. að lög þessi mundu hafa 
litla þj’ðingu og mundu ekki auka 
smjörframleiðslu í landinu yfir höfuð. 
J?au gætu að vísu aukið hana á Norður- 
landi, en niundu draga úr henni á Suð- 
urlandi, og mundi sá mismunur varla 
verða til bóta.

Jeg hygg líka, að frv. mundi ckki 
stuðla að greiðari viðskiftum á feitmeti, 
því að víða á landinu er svo háttað, að 
hjeruðin framleiða ekki feitmeti nema 
til sinna þarfa, og eru viðskifti hjeraðs- 
búa þar greiðust með því fyrirkomulagí, 
sem nú er.

priðja atriðið er það, að fyrirgirða 
braskverð á smjöri, en um það held jeg 
líka að fylgismenn frv. geri sjer of háar 
hugmyndir. Jeg hygg, að hjer yrði eins 
og með önnur þvingunarlög, að hægt 
mundi að fara í kringum þau, og það 
ekki sparað.

pað, sem jeg álít að geri frv. aðallega 
þýðíngarlaust, er það ákvæði í 1. gr., 
að framleiðendur megi selja beint til 
neytenda; af þvi níundi leiða,’að alt 
hjeldist í sama horfi og áður var. Jeg 
held þvi, að það hefði mj'ög litla þýð- 
ingu að samþ. frv. pað yrði að eins 
til að fjölga pappírslögunum svo 
nefndu, sem meira en nóg er til af áður.
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Jeg vil því leggjá það til, að frv. þessu 
verði ekki hleypt lengra.

Frsm. meiri hl. (Sigurjón Friðjóns- 
son): Jeg vildi að eins gera nokkrar at- 
hugasemdir út áf því, seni sagt hefir 
verið. J?að er þá fýrst um vonirnar um 
árangur af lögum þessum. Eitts og gefur 
að skilja, eru það að eins vonir. Reyndin 
ein getur skorið úr þvi, hver árangur- 
innn verður. Og jeg þvkist ekki hafa 
látið í ljós háar vonir um hann, þvi að 
það er siður minn að fullyrða ekki um 
það, sem jeg veit ekki um, og það, sem 
framtíðin felur, getur enginn vitað um.

J?á er annað atriðið, að hámarksverð 
frv. nái ekki gangverði nú, svo að fram- 
leiðendur geti ekki gert sjer vonir um 
gott vérð á vöru sinni, en það er einmitt 
tilgangur frv. að draga úr því óhæfilega 
háa smjörverði, sem nú er, þar sem 
verðhækkun á því er meiri en á nokk- 
urri annari innlendri vöru.

Hvað því viðvíkur, að lítið mundi ber- 
ast í hendur landsverslunarinnar, þá 
er þvi til að svara, að svo framarlega 
sem fráfærur ykjust, þá mundi fram- 
leiðsla á smjöri aukast svo, að mörg 
hjeruð mundu hafa smjör aflögu, og þá 
auðvitað selja það landsversluninni.

J?á hefir því verið haldið fram, að lítill 
árangur mundi verða af starfi umsjón- 
armanna. En það fyrirkomulag er bygt 
á skýrslum, sem reyndar hafa verið í 
pingeyjarsýslu og hafa reynst ábyggi- 
legar.

l’m það, að viðskiftin yrðu ógreið, er 
það að segja, að undanþágan er veitt til 
þess að greiða fyrir viðskiftavinum inn- 
an hjeraða, en landsverslunin á að 
greiða fyrir þeimmillifjarlægrahjeraða.

. .Eggert Pálsson: Jeg ttiihtist litíð eitt 
á frv, þetta, þegar það var til 1. umr.,

og taldi þá ekki gcrlegt að samþ. það. 
Bjargráðanefndin hefir síðan haft frv. 
til meðferðar, og meiri hluti hennar 
leggur til, að það verði samþ. með brtt. 
þeim, sem prentaðar eru á þgskj. 62, 
er brtt. þessar geta ekki á neinn hátt 
breytt áliti mínu á frv.

pað má segja, að eiginlega sje þar að 
eins um eina eiginlegabreytinguaðræða, 
þá breytingu, að setja hámarksverð á 
alt smjör, jafnt það, sem framleiðendur 
selja beint til neytenda, sem hitt. petta 
er stærsta og veigamesta brtt., en jeg 
get tekið undir með hv. þm. Snæf. (H. 
St.), að jeg er hræddur um, að þessi brtt. 
nái ekki tilgangi sínum. pað hefir áður 
verið revnt hjer á landi að hafa há- 
marksverð á smjöri, en það hefir alt 
farið út um þúfur, og það er ósköp 
eðlilegt, að hámarksverð á íslenskum 
afurðum komi aldrei að notum. J’ví ef 
of litið cr framleitt af vörunni, þá neyta 
neytendur allra ráða til að afla sjer 
hennar, og af því leiðir, að þeir kaupa 
hana hærra verði en hámarksverðið 
ákveður, og enginn hirðir um að fara 
eftir því, hvorki sá, sem selur, nje sá, 
sem kaupir.

Jeg gat þess um daginn, að undir- 
staðan undir frv. þessu væri ofsjónin 
vfir mun, sem er á smjörverðinu á 
Suðurlandi og Norðurlandi, cnda er 
það skýrt tekið fram í greinargerðinni 
fyrir frv., að það sje skylda þings og 
stjórnar að laga þetta. En jeg hygg, að 
það sje með öllu ókleift að kippa slíku 
í lag í jafnvíðáttumiklu landi og ís- 
land er. Og ef gera á svo þegar um mis- 
munandi smjörverð er að ræða, á og 
að gera það þegar um mismuttandi 
verðlag er að ræða á öðrqm vörutcg- 
undum. Við vitum t. d., að það kemur 
oft fyrir, að fiskur er margfalt dýrari 
hjer í Reykjavík en víða annarsstaðar
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úti um land. petta fer vitanlega eftir því, 
hversu mikið aflast og hversu mikil eft- 
irspurnin eftir þeirri vöru er. En við 
þurfum ekki að ætla oss þá dul, að laga 
slíkan mismun með lögum. pað væri 
áfaróholt fyrir þjóðfjelagið, ef slíkt væri 
reynt. Og eins og því er háttað í þess- 
um efnum, svo er það líka í öðrum.

Hið fyrsta er mörgum verður að 
spyrja, er hann sjer frv. þetta, er: Hverj- 
uin er frv. í hag? Er það í hag framleið- 
enda, eða er það í hag neytenda? Ef 
það er hvorugum í hag, þá hlýtur frv. 
að vera þýðingarlaust.

pað hefir verið deilt um það, hvort 
af frv. mundi leiða aukin smjörfram- 
leiðsla, og hv. flm. frv. (S. F.) sagði 
nýlega, að ekki væri hægt að segja neitt 
um það. í greinargerð þeirri, er fylgir 
frv., býst hann við, að smjörframleiðsl- 
an muni aukast á Norðurlandi,en minka 
á Suðurlandi, en það er því næst, sem 
að segja, að smjörfrámleiðslan muni 
standa í stað, þótt frv. yrði samþ. En 
annaðhvort ætti hún að minka eða auk- 
ast við svona löguð lagaákvæði.

Ef smjörframleiðslan minkaði, þá 
ber að sama brunni og áður, að eftir- 
spurnin verður meiri, og verðið hækk- 
ar og hækkar, hvað svo sem lög segja 
þar um. Hámarksverðið, sem til er tek- 
ið í frv., mundi þá reynast algerlega 
máttlaust. Menn mundu þá finna ýms 
ráð til þess að fara í kringum það, t. d. 
með því að taka svo og svo mikinn 
flutningskostnað. En ef framleiðslan 
aftur á móti ykist, þá liggur í hlutarins 
eðli, að smjörinu væri haldið með 
ákvæðisverði frv. í óeðlilega háu verði. 
Landsstjórnin væri þá sem sje skyld 
til að kaupa alt það smjör, þótt 
meira en nóg væri handa landsbú- 
um, fyrir hið lögákveðna háa gjald.

Alþt. 1918. G. (29. löggjafarþing).

Og til þess að forðast beint tap yrði hún 
að selja smjörið til útlanda að niéira 
eða minna leyti, eða með öðrum orð- 
um að gefa sjálfri sjer undanþágn frá 
útflutningsbanni því, sem nú er á feit- 
meti. En að hún leyfi sjer þanrt' Út- 
flutning, sem hún bannar öðrum,1 er 
harla óviðfeldið og næsta einokunár- 
kent.

Jeg hygg, að þó að smjörverðið sje 
hátt nú sem stendur, þá sje ekki ástæða 
til þess að demba þannig vöxnum þving- 
unarlögum á þjóðina fyrir þær sakir. 
pað virðist rjettara að líta á, hvérjar 
ástæður liggja til þess, að smjörverðið 
er svo hátt, sem nú er raun á. Og ástæð- 
an til þess virðist liggja opin fyrir. Við 
vitum, að síðastliðin tvö ár hefir hey- 
fengur manna hjer á Suðurlandi brtigð- 
ist meira og minná. Heyin hafa verið 
hrakin og skemd, sjerstaklega taðan, 
og þá er eðlileg afleiðing af því, að kýr 
gera minna gagn en ella hefði verið, 
ekki að eins að vetrarlagi, heldur einnig 
að sumri til, þvi kýr þurfa langan tima 
til að ná sjer eftir ljelegt fóður, eins og 
öllum má vera auðsætt. Og þegar þessa 
er gætt, þá hljóta allir að vona, að hjer 
sje að eins um bráðabirgðahækkun að 
ræða, sem engin ástæða er til að lög- 
gjafarvaldið fari að skifta sjer af. pað 
má ganga út frá því sem sjálfsögðu, að 
strax er árferði batnar og heyfengur 
bænda verður betri, þá hljóti smjör- 
framleiðslan að vaxa og þá jafnframt 
verðið að lækka af sjálfu sjer, án íhlut- 
unar löggjafarvaldsins.

Magnús Kristjánsson: pað er ekki 
mikil ástæða fyrir mig að taka til máls, 
því hv. framsm. meiri hlutans (S. F.) 
hefir fært ljós rök fyrir þvi, að frv. þetta 
getur aldrei gert skaða, en hins vegar

13
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miklar líkur til, að það geri gagn. Jeg 
mun þá ganga fram hjá smáatriðunum.

En það tel jeg þungamiðju þessa 
máls, að Alþingi er samkvæmt frv. 
ætlað að sjá um það, að helstu lífs- 
nauðsynjar manna sjeu ekki svo dýr- 
ar, að alþýðu manna sje ókleift að 
kaupa þær. Við vitum og, að um allan 
heim er þetta talin bein skylda þings og 
stjórnar, og að öll lönd hafa gert miklar 
og margvíslegar ráðstafanir um þau 
efni. Nú hagar svo til, að eitt kilo af 
smjöri kostar 7 krónur, og þetta er svo 
hátt verð, að það er öldungis hið sama 
og að útiloka fjölda manns frá því að 
geta keypt smjörið, og þótt frv. gerði 
ekkert gagn að því leyti að auka smjör- 
framleiðsluna, þá er þessi kostur þess 
svo stór, að mjer hlandast ekki hugur 
um það, að greiða frv. atkv., og jeg tel 
sjálfsagt, að það nái fram að ganga. Og 
þar sem enginn hefir leyft sjer að halda 
því fram, að frv. væri skaðlegt, þá finst 
mjer það vera sjálfsagt að samþykkja 
það,og það því fremur,sem enginngetur 
heldur fært rök fyrir því, að það mundi 
ekki auka smjörframleiðsluna.

Ekki finst mjer það vera nema eðli- 
legt, þó að kaldan gust leggi á móti frv. 
frá hinum hv. smjörframleiðendum, en 
hitt þykir mjer kynlegra, þegar þm. frá 
sjávarþorpum, eins og hv. þm. Snæf. 
(H. St.), leggjast á móti því, því mjer 
finsf honum ætti að þykja vænt um það, 
að vara þessi væri í viðunanlegu verði.

Annars er það mjög varhugaverð 
stefna, er virðist bóla á hjá sumum hv. 
þm., að vilja rífa niður allar tilraunir, 
er koma fram til þess, að ráða bót á 
vandræðum þeim, er nú ríkja. Sú stefna 
kom og fram hjer í hv. deild þegar verið 
var að ræða um fráfærur ásauðar, því 
ástæður þær, er þar voru færðar fram,

voru harla ljettvægar, einkum þegar 
þess er gætt, að þar var eingöngu um 
heimildarlög að ræða, sem ekki átti að 
nota nema þar, sem það gæti vel átt 
við. Hv. þm. verða að gera sjer það 
fyllilega ljóst, að það er skylda þeirra 
að reyna að ljetta undir með almenn- 
ingi í dýrtíð þeirri, sem nú ríkir, eftir 
því sem hægt er, og þvi verða nauð- 
synjavörur að seljast með sanngjörnu 
verði,svo fólk geti framfleytt sjer og sín- 
um. Og hv. þm. verða að gæta þess, að 
það hvílir mikil ábyrgð á þeim, þegar 
þeir eru að rífa niður. pað er vanda- 
lítið að rífa niður, en því fylgir skyld- 
an til að byggja eitthvað upp í staðinn.

Frsm. minni hl. (Guðmundur ólafs- 
son): Hv. þm. Ak. (M. K.) sagði, að eng- 
inn hefði leyft sjer að halda því fram, að 
frv. þetta væri skaðlegt. pað er nú svo 
— það kann að vera, að enginn hafi sagt 
það með beinum orðum, en vjer, sem 
erum í minni hl. í nefndinni, höldum þvi 
fram, að frv. sje skaðlegt, því það er 
jafnan skaðlegt að setja gagnslaus lög, 
sem fáir eða engir fara eftir, en margir 
brjóta. Jeg er sannfærður um það, að 
hvorki framleiðendur nje neytendur 
hafa nokkurt gagn af þessu frv. Hv. flm. 
(S. F.) sjálfur hefir heldur aldrei leyft 
sjer að halda því fram, að smjörfram- 
leiðslan ykist, þótt frv. hans yrði sam- 
þykt, og hv. þm. Ak. (M. K.) sagði við 
1. umr. um frv., að það væri einkis 
nýtt. (M. K.: Ekki rjett, jeg neita því). 
Má vera, að það komi ekki í þingtíð- 
indin, en hann bætti þá raunar við: ef 
fráfærnafrumvarpið verður ekki sam- 
þykt, sem getur þó varla haft mikil 
áhrif. Af þessu vona jeg, að menn sjái, 
að nytsemi frv. er ekki mikil, þegar 
aðalforkólfar þess vantreysta því sjálfir.
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Atvinnumálaráðherra (S. J.): Með ör- 
fáum orðum vil jeg gera grein fyrir 
atkvæði mínu. Eins og menn vita, þá er 
útflutningsbarin á smjöri og tólg, og 
hefir það talsverð áhrif á mál þetta. I 
fyrra var reynt að setja hámarksverð á 
smjör, en það voru svo mikil brögð að 
því, hvað farið var í kringiun hámarks- 
verðið, að það varð að nema það aftur 
úr gildi, og eru því varia likindi fyrir, 
að það kæmi nú að notum. En eins og 
hv. þm. Ak. (M. K.) sagði, þá liggur svo 
mikil hugsjón á bak við frv., að jeg tel 
sjálfsagt og rjett að greiða því atkv. 
til 3. umr., og það því fremur, sem 
nefndin á eftir að athuga stórt og þýð- 
ingarmikið atriði, sem stendur i nánu 
sambandi við þetta, eins og hv. frsm. 
meiri hl. (S. F.) gat um.

Halldór Steinsson: Hv. þm. Ak. (M. 
K.) lagði áherslu á það, að með frv. 
þessu væri sett hámarksverð á smjör, 
en ef það er aðalatriði frv., þá vil jeg 
benda á, að til þess þarf ekki lagasetn- 
ingu. Verðlagsnefndin getur hve nær 
sem er sett hámarksverð á smjör, og 
það heyrir beinlínis undir verkahring 
hennar. Annars vil jeg, úr því jeg stóð 
upp, mótmæla því um leið, að jeg fylgi 
nokkurri niðurrifspólitík, eins og hv. 
þm. Ak (M. K.) bar mjer á brýn.

Guðmundur Björnson: Háttvirtu 
þingbræður! Jeg ætla mjer ekki að 
blanda mjer inn í umr. um þetta mál, 
um það, hvaða áhrif þetta frv. mundi 
hafa á smjörverð og smjörafla í land- 
inu. En jeg vildi vekja athygli háttv. 
þm. á einu mjög mikilsverðu atriði; 
það er feitmetiseklan, sem getur orðið 
tilfinnanleg í landinu. pess hefir verið 
getið hjer i umr. um annað mál, hvað 
það hefir í för með sjer, að feitmetis-

skortur getur orðið í sumum hjeruðum 
landsins. En það er mjer kunnugt um, 
að svo hefir verið. En jeg verð að segja 
það, að aldrei hefir komið fyrir enn, 
að feitmetisskortur hafi orðið í landinu 
i heild sinni. Ef skynsamlega hefði veríð 
niður deilt, þannig, að þegar þess varð 
vart, að feitmetisskortur var sumstaðar, 
þá hefði verið hægt að vísa til annara 
staða, þar sem það var aflögu. pað kom 
fyrir síðast í fyrra, að feitmetisskortur 
var á Suður- og Vesturlandi, en þá var 
til nóg af tólg á Norðurlandi.

En hvort sem á þetta er litið frá 
sjónarmiði bænda eða verslunarinnar, 
þá verður það aldrei aðalatriði þessa 
máls. Undirstöðuatriðið, þjóðhagsatrið- 
ið, er það, að Alþingi verður að hugsa 
fyrir því, að tilfinnanlegur skortur komi 
ekki fyrir í einstökum bygðum. Ef land- 
ið, stjórnin, hefði verslunina í sinni 
hendi, ætti að vera hægt að girða fyrir, 
að skortur verði í einu bygðarlaginu 
frekar en öðru. Hvað sem líður þessu 
frv., er þetta skylda Alþingis: að girða 
fyrir skortinn eins og unt er. Gáum að 
einu, skortur getur orðið á tvennan hátt: 
annaðhvort algerður skortur, eða skort- 
ur í tómthúsmannabygðunum,meðal fá- 
tæklinga og þeirra, sem ekki geta greitt 
hvaða verð sem krafist er fyrir mat 
sinn. Svo verður það, ef aðflutt feitmeti 
nægir þeim mönnum einum, sem næga 
peninga hafa. pá verða hinir að eta þurt. 
Aðalatriðið er, að þingið sjái um, að 
hinir efnaðri lifi ekki í „vellystingum 
praktuglega“ og hinir efnaminni svelti. 
Jeg hafði tal af merkum manni, ný- 
komnum frá Englandi. Hann var alveg 
forviða á óhófinu, sem varð hjer al- 
staðar fyrir augunum á honum. Á Eng- 
landi væru allar lífsnauðsynjarskamtað- 
ar. Feitmetið er ein af brýnustu lífs- 
nauðsynjum. Ef alt er látið danka eftir-
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litslaust, getur hæglega komið til þess, 
að þeir, sem peningana hafa, smyrji 
jafnþykt brauðinu, en hinir hafi ekkert. 
Jeg segi það einu sinni enn, að hvað 
Sgm líður þessu frv. um einkarjett til 
aðnvepsla með feitmeti, er það skylda 
þingsins að sjá fyrir því, að ekki verði 
feitmetisskortur i einstökum hjeruðum, 
eða meðal efnaminna fólks af þeirri 
á$tæðu, að alt sje látið ganga eftirlits- 
laust.

ATKYGR.
(1. gr. feld með 8 : 6 atkv., að við~ 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: S. J., S. F„ G. G„ Jóh. Jóh., M. K, 
e, G. B.

nei: M. T„ S. E„ E. P„ G. Ó„ H. St„ 
H. Sn„ K. E„ K. D.

Frv. því
f a 11 i ð.

Skipamlðlar.

:,,Á 7. fundi i Ed„ miðvikudaginn 24. 
april, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skipamiðlara 
(A. 27).

Á 9. fundi í Ed„ mánudaginn 29. apríl, 
var frv. tekið til 1. umr.

. Flm. (Magnús Kristjánsson): Eins og 
kunnugt er, þá hafa heyrst allmargar 
raddir um það, að síðustu þing hefðu 
verið óþarflega frjósöm að lagafrum- 
vprpum og breytingum á eldri lögum, 
ep jeg. fyrir mitt leyti lít svo á, sem það 
hafi ekki verið um of. pað hefði verið

miklu athugaverðara, ef Alþingi hefði 
verið andvaralaust um þær breytingar, 
sem gera þurfti á lögum landsins og 
þeim nýjum lögum, er þörf var á að 
setja, í tilefni af breyttum lifnaðarhátt- 
um og framþróun þjóðarinnar. pað 
hlýtur ætíð að vera eitt helsta skyldu- 
verk Alþingis að gæta þess, að lög þjóð- 
arinnar sjeu i fullu samræmi við lifnað- 
arhætti hennar. Og þegar nýir atvinnu- 
vegir rísa upp meðal þjóðarinnar, þarf 
að gæta þess, hvort eigi þarf að breyta 
eldri lögum eða setja ný lög.

Frv. það, sem hjer liggur. fyrir, er 
að fullu tímabært, og jeg lít svo á, sem 
það hefði ekki mátt dragast að flytja 
það, svo það gæti náð framgangi. Jeg 
geri fastlega ráð fyrir því, að öllum 
komi saman um það, að viðskifti þjóð- 
arinnar eigi sem mest, eða helst að öllu, 
að vera í höndum innlendra manna, og 
þá ekki síður þau viðskifti hennar, er 
lúta að siglingum, skipaleigur, skipa- 
kaup o. s. frv.

Til skamms tíma var þessum við- 
skiftum svo háttað, að vjer urðum að 
snúa oss til útlendinga um alt það, er 
að þeim lýtur, en síðustu tvö árin hefir 
þetta breyst svo, að innlendir menn hafa 
að miklu leyti annast þessi viðskifti, og 
er það stríðið, sem gert hefir þessa 
breytingu. En þegar stríðinu linnir, mun 
aftur sækja í gamla farið, þetta óeðh- 
lega verslunarlag, sem rikt hefir hjer 
um, nema því að eins að trygt sje, að út- 
lendir skipaeigendur geti snúið sjer til 
manna, sem víst er að njóti trausts hins 
opinbera. — Og það er tilgangur frv. 
þessa, að svo verði — viðskiftin haldi 
áfram í landinu.

pessu frv. hefir verið sýndur svo mik- 
ill heiður, að það hefir verið ráðist á 
það í blaði nokkru, áður en hæstv. Al- 
þingi gat haft það til meðferðar. pað má
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nú segja, að þetta sje óþarflega snemma, 
en það sýnir betur en nokkuð annað, 
að hjer er um þarft og nauðsynlegt mál 
að ræða. Annars hefði ekki verið ráðist 
strax á frv., en jeg finn ekki ástæðu til 
áð.svara mótbárum, er þar voru færðar 
móti frv., fyr en ef þær koma fram hjer 
í hv. deild, því mestmegnis voru þær 
einber misskilningur.

Frv. gerir ráð fyrir því, að öllum, er 
það vilja, sje frjálst að stunda þennan 
atvinnurekstur, en jeg tel, og að því 
beinist frv., að til þessa starfs veljist 
hæfir menn, og það er hlægileg fjar- 
stæða, sem haldið var fram í þessari 
blaðagrein, að af þvi að stjórnarráðið á 
að útnefna þá, þá verði það óhæfir 
menn. En í öðru lagi er það svo, að ef 
menn vilja vera miðlarar, þá eru menn 
háðir eftirliti stjórnarinnar.

Aðalætlunarverk miðlaranna er að 
starfa sem óvilhallir lögskipaðir milli- 
göngumenn í þarfir atvinnurekstrar 
þess, er starfssvið þeirra nær til, og í 
útlöndum er það svo, að sami maður 
má ekki hafa önnur störf með höndum. 
pó getur sami maður fengið leyfi til að 
starfa sem vörumiðlari og verðbrjefa- 
miðlari; hins vegar fær skipamiðlari 
ekki að hafa á hendi önnur miðlara- 
störf, nema þegar alveg sjerstaklega 
stendur á, t. d. ef skip verður fyrir sjó- 
tjóni, þá fær skipamiðlari leyfi til að 
starfa sem vörumiðlari. Miðlaramir 
mega því ekki hafa önnur verslunar- 
störf á hendi en þau, sem þeir eru skip- 
aðir til að gera, og víða sett tryggingar- 
ákvæði fyrir því, að þeir misbrúki ekki 
stöðu sína.

Starf skipamiðlara er aðallega að 
semja um skipaleigur, sjá um afgreiðsl- 
ur skipsskjala við komu>þeirra í höfn og 
burtför, greiða fyrir tollafgreiðslu, 
gangast fyrír nauðsynlegum ráðstöfun-

um vegna sjótjóns o. þ. h., og víðást' 
hvar er starf þeirra skýrt afmarkað,' 
þótt það sje hins vegar nokkuð mismun- 
andi á hinum ýmsu stöðum.

Menn sjá best, hversu starfsemi skípa- 
miðlaranna er talin ábyrgðarmikil, þég- 
ár þeir gæta að því, að viða eru miðlar- 
arnir skyldir að framkvæma störf sín 
sjálfir; einungis þegar um heilsubrest ér 
að ræða, geta þeir fengið aðstoðarmanri 
sinn settan til að gegna starfinu fyrir 
sig, þó þvi að eins, að sá maður verði 
að dómi hlutaðeigandi yfirvalda álitinn 
vel fær til að gegna starfinu. pað ber þó 
við, að skipamiðlarar, sem hafa um- 
fangsmikið starf, geta fengið sjer skip- 
aðan fastan fulltrúa, þegar reynslan hef- 
ir sýnt, að þeir þurfi iðulega að vera 
fjarverandi vegna skipaskaða og annará 
þesskonar starfa.

Alt þetta miðar að hinu sama, að það 
sje ekki hyggilegt að setja engar skorður 
við þvi, hverjir hafi þetta stárf með 
höndum.

Loks skal jeg geta þess, að það er 
tahð ókleift, að aðrir fáist við miðlara- 
störf en þeir, sem eru til þess skipaðir; 
eigi slíkt sjer stað, getur það varðað 
sektum, og getur jafnvel bakað þeim 
ábyrgð, sem verkið er unnið fyrir.

Skipamiðlarar eru skyldir til að færa 
löggilta gerðabók, og sje í hana rituð 
skýrsla um störf þau, er þeir fram- 
kvæma daglega, svo jafnan sje kostur á 
að fá afrit af gerðinni,ef á þarf að halda. 
Slík afrit geta haft talsverða þýðingu, 
sem sönnunargögn i málum, sem kunna 
að rísa út af skipasamningum og þess 
háttar. Enn fremur eru víðast hvar, þar 
sem skipamiðlarastarfsemi á sjer stað, 
settar reglur um það, hversu hátt gjald 
þeir megi taka fyrir störf sín, og al- 
staðar er þeim bannað að gefa óviðkom- 
andi mönnum upplýsingar um störf, er
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þeir hafa int af hendi fyrir aðra, ef ein- 
hver hlutaðeigandi krefst, að þeim skuli 
haldið leyndum.

Jeg þykist nú ekki þurfa að þreyta hv. 
deild á lengri framsögu i máli þessu. 
pað hlýtur öllum, er um þetta hugsa, 
að vera ljóst, að það er full þörf á því, 
að þingið taki til alvarlegrar íhugunar, 
hvort ekki sje rjett og nauðsynlegt að 
koma starfsemi þessari í fastara horf 
en nú er.

Magnús Torfason: Jeg vil að eins gera 
stutta fyrirspurn til hv. flm. (M. K.) 
um 2. gr. frv. par segir, að enginn geti 
orðið löggiltur skipamiðlari, nema hann 
sje fullra 25 ára að aldri og fullnægi 
öðrum almennum skilyrðum. Ber nú að 
skilja þetta svo, að engir geti verið 
skipamiðlarar, nema löggiltir sjeu? 
Eftir orðalagi greinarinnar virðist vera 
vafasamt, hvort líta megi svo á, og mun 
þurfa að kveða ákveðnar að þessu en 
gert er í greininni.

Jeg tók ekki eftir, að hv. flm. (M. K.) 
legði til, að máh þessu yrði vísað til 
nefndar, og vil því leggja til, að því verði 
vísað til sjávarútvegsnefndar, að þessari 
umræðu lokinni.

Flm. Magnús Kristjánsson): Viðvíkj- 
andi fyrirspurn hv. þm. ísaf. (M. T.) vil 
jeg taka það fram, að eftir anda þessar- 
ar gr. frv. og frv. í heild sinni mega 
ekki aðrir vera skipamiðlarar en þeir, 
sem löggildingu hafa hlotið. petta finst 
mjer vera skýrt í frv.; þó mætti má ske 
orða það skýrar. jé

Hv. þm. ísaf. (M. T.) sagði, að jeg j 
hefði ekki lagt til, að málinu yrði vísað 
til nefndar, og var það af því, að mjer! 
fanst það eðlilegra, að sú tillaga kæmi 
frá öðrum, án þess þó, að jeg hafi nokk-j 
uð við það að athuga, en mjer finst

rjettast að vísa málinu til allsherjar- 
nefndar, og vil jeg þvi leggja það til, að 
svo verði gert, þegar umr. er lokið.

ATKVGH.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. 

atkv. og til allsherjamefndar (sjá A. 
bls. 537) með 8 :2 atkv.

Á 20. fundi í Ed., fimtudaginn 16. mai, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 27, n. 
110).

Frsm. (Guðjón Guðlaugsson): pó frv. 
það, sem hjer um ræðir, sje ekki langt, 
er það þó að efni til svo mikilvægt, að 
nefndinni hefir ekki unnist nægilegur 
tími til að íhuga það sem skyldi. Skipa- 
miðlastarfið er nú á byrjunarstigi hjer 
á landi, og er fyllilega ástæða til að 
reyna að tryggja það nú þegar, að menn 
verði ekki valdir til þess af verri end- 
anum. Nefndinni barst langt og itarlegt 
frv. í handriti, sem hún hafði tæpast 
annað að athuga við en það, hve langt 
og ítarlegt það var, allra helst þar sem 
þingtíminn mun hafa verið vel hálfn- 
aður, að því er búast má við, þegar 
nefndinni barst frumvarpið í hendur. 
Mál þetta er svo áríðandi og umfangs- 
mikið, að þingmönnum er ekki ætlandi 
að búa það út til fullnustu, heldur væri 
það stjórnarinnar og sjerfróðra manna 
að búa það vel úr garði áður en á þingið 
kæmi. En jafnframt þessu sá nefndin 
þörf á, að sett verði nú þegar byrjunar- 
lagaákvæði til að tryggja þeim mönn- 
um, sem þurfa að snúa sjer til skipa- 
miðla, að einhverjir sjeu til innan- 
ilands, og þeir ekki af verri endanum. 
Hefir nefndin því kömist að þeirri nið- 
lurstöðu, að rjett sje að aðhyllast frv.
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það, sem fyrir liggur, með lítilf jörlegum 
breytingum.

Nefndin leitaði álits Verslunarráðs ís- 
lands og fjekk brjef frá því, þar sem 
komist er að sömu niðurstöðu og nefnd- 
in komst að; lög um skipamiðla í öðr- 
um löndum sjeu mjög sundurleit, og 
hjer á landi hagi á margan hátt alt öðru- 
vísi til en í öðrum löndum; sje því ráð- 
legast að fara gætilega af stað, en byggja 
síðar á reynslunni, er lengri og ítarlegri 
lög verði sett um starfsemi skipamiðla.

Nefndin ráðleggur því hv. deild að 
samþykkja frv. með þeim breytingum, 
er jeg nú í stuttu máli skal minnast á.

Fyrsta brtt., við 1. gr., er sú, að 
skipamiðlar verði skipaðir eftir tillög- 
um bæjarstjómar, nema i Rvík; þar 
yrðu þeir skipaðir, eins og í frv. var 
ætlast til að væri alstaðar, eftir tillögum 
Verslunarráðs íslands. Nefndinni virtist 
að Verslunarráðið myndi bresta kunnug- 
leika til þess nema hjer í Rvík.

pá er önnur brtt., við 2. grein. 
Greinin er orðuð upp, og eina breytingin 
sú, að í stað „hafi óflekkað mannorð“ 
komi „valinkunnur maður“. Fyrsta skil- 
yrðið fyrir skipamiðil er auðvitað, að 
hann hafi nægilega þekkingu til starf- 
ans, en það er ekki einhlítt. Skipamið- 
illinn þarf líka að vera valinkunnur 
heiðursmaður, sem allir beri traust til 
og stjórnarvöldin geti verið þekt fyrir 
að vísa mönnum til. Eins og ástandið 
er nú, er hættan sú, að menn hitti ekki 
á nógu góðan skipamiðil, er þeir þurfa 
til hans að leita, sem sje heiðarlegur í 
öllu tilliti. „Valinkunnur maður“ er 
þrengra hugtak en „hafi óflekkað 
mannorð“, og það er einmitt aðaltil- 
gangur þessara laga að tryggja það, að 
til skipamiðilsstarfs veljist ekki nema 
ágætismenn.

priðja brtt. er að eins orðabreyt- 
ing. pótti nefndinni það betra mál og 
áferðarfallegra, að setja „skipamiðill“ 
í stað „skipamiðlari“.

Fjórða brtt., við 4. grein, er sú, að 
tekið er berum orðum fram, að það er 
stjórnarráðið, sem sviftir skipamiðil 
löggildingu.

pá er fimta brtt., við 5. grein; 
a-liðurinn leiðir af 3. brtt.; b-hður- 
inn er, að við greinina bætist: „enda 
beri þeir og ábyrgð á gerðum sínum 
sem slíkir“. petta ákvæði fanst nefnd- 
inni vanta í frv. pað er ekki nóg, að 
skipamiðlar sjeu sektaðir, ef þeim verða 
á afglöp í starfi sínu. Hitt er sjálfsagt, 
að menn eigi kröfu til skaðabóta á 
skipamiðlana sjálfa, ef þeir hafa orðið 
fyrir tjóni, sem miðlamir eru valdir að, 
hvort sem það er af vangá eða af ásettu 
ráði.

Fleirum orðum fer jeg ekki um þetta, 
en vona, að menn taki frv. og brtt. 
nefndarinnar vel.

Magnús Kristjánsson: Jeg má vera 
nefndinni þakklátur fyrir það, að hún 
hefir aðhylst frv. í þeirri mynd, sem 
jeg bar það fram; einkum fyrir það, að 
fyrir henni lá annað frv., miklu víðtæk- 
ara.sem jeg álít að hefði verið óheppilegt 
að samþ., eins og nú er ástatt. Annað 
mál er það, að mjer virðast brtt. n. 
ekki mikils virði. Óþarfi er það af nefnd- 
inni að láta prenta upp heilar greinar, 
þar sem ekki þurfti annað en skjóta 
inn nokkrum orðum.En naumastástæða 
til að fást mikið um það. Nafnbreyt- 
ingin á miðlunum getur verið álitamál. 
Jeg er raunar á máli nefndarinnar um 
það, að „miðill“ er fegurra orð en „miðl- 
ari“, en orðið „miðlari“ var af ásettu 
ráði sett í frv. „Miðill“ er til í málinu 
í annari merkingu. pað orð hafa anda-



Þingmannafrumvörp feld.
Skipamiðlar.

208
• t

trúarmenn sett sitt mark á, og væri mjer 
mjög á rnóti skapi, ef þeini tveim merk- 
ingum væri ruglað saman.

Eins og jeg sagði, eru brtt. mjög þýð- 
ingarlitlar, og get jeg látið mjer á sama 
standa um þær.

ATKVGR.
Brtt. 110, 1. (ný 1. gr.) samþ. með 11 

shlj. atkv.
— 110, 2. (ný 2. gr.) samþ. með 12 

shlj. atkv.
— 110, 3. samþ. án atkvgr.

3. gr., svo breytt, samþ. með 12 
shlj. atkv.

— 110, 4. (ný 4. gr.) samþ. með 11 
shlj. atkv.

— 110, 5. a. samþ. án atkvgr.
— 110, 5. b. samþ. með 11 shlj. atkv. 

5. gr., svo breytt, samþ. með 11 
shlj. atkv.

— 110, 6. samþ. án atkvgr. 
Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án 
atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. 
atkv.. A - .

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
piaí, var frv. tekið til 3. u m r. með 
fyrirsögninni

Frumvarp til laga um skipamiðla 
(Á. 151, 156).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 156 samþ. með 11 shlj. atkv.

. Frv., svo breytt, samþ. með 11. shlj. 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 27. fundi í Nd., þriðjudaginn 21. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skipamiðla, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 173).

Á 29. fundi í Nd., fimtudaginn 23. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Pjetur Jónsson: Jeg skal leyfa mjer 
að stinga upp á, að frv. sje vísað til 
allsherjarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) í 
e. hlj.

Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. júní, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 173, n. 
271).

Framsm. (Magnús Guðmundsson):
Skömmu eftir að allsherjamefnd 

hafði fengið þetta frv. til athugunar 
barst henni einnig uppkast að frv. til 
laga um verslunar- og siglingamiðla, 
eins og skýrt er frá í nál. par sem það 
frv. er miklu yfirgripsmeira og nær 
lengra en þetta frv., en máhð þarfnast 
hins vegar nákvæmrar íhugunar, þótti 
nefndinni rjettast, að ekki yrðu nein lög 
um miðla afgreidd á þessu þingi, Legg- 
ur nefndin því til, að frv. verði afgreitt 
til stjómarinnar og henni falið að 
leggja ítarlegt frv. um miðla fyrir næsta 
þing. Nefndin stingur upp á, að þetta 
verði gert með rökstuddu dagskránni, 
sem prentuð er í nál.

Önnur ástæða liggur til þess, auk 
þeirrar, sem áður er getið, og hún er sú, 
að nefndin sá sjer ekki fært að taka
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svo mikinn lagabálk sem þennan til 
nákvæmrar íhugunar á þessu þingi, þar 
sem svo var á liðið þingtímann, er frv. 
kom fram, enda þess engin þörf að af- 
greiða það nú, þar sem skamt er nú til 
reglulegs þings.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá allsherjar- 

nefnd, á þgskj. 271 (sbr. 301), samþ. 
í e. hlj.

Frv. því talið

f a 11 i ð.

8. Fólksráðningar.

Á 20. fundi í Ed., fimtudaginn 16. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um fólksráðninga- 
skrifstofu í Reykjavík og um vald lands- 
stjórnarinnar til að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki (A. 145).

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Aðal- 
ástæðurnar fyrir frv. þessu eru teknar 
fram í greinargerð þeirri, er fylgir frv., 
og er því ekki ástæða til að reifa það 
löngu máli. Nefndin hefir borið frv. 
undir bjargráðanefnd hv. Nd., og hefir 
nún tekið því vel.

pað má segja, að fólksráðningaskrif- 
stofa hjer í Rvík muni ekki gera mikið 
gagn í vor hjeðan af. pó er hugsanlegt

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

að svo verði, ef síldarútvegurinn bregst 
og margir standa atvinnulausir. Og 
næsta vetur ætti að geta fengist reynsla 
um það, hvort ekki mætti verða gagn að 
fólksráðningaskrifstofu þeirri, sem hjer 
er ráðgerð.

pað er ekki búist við, að til þess komi, 
að landsstjórnin ráðstafi fólki, nema 
mjög mikil bjargarvandræði verði. Slík 
vandræði eru enn ekki orðin, sem betur 
fer, en þau geta skollið á nær sem verða 
vill, og þá er betra, að stjórnin hafi lög 
sem þessi að grípa til.

Jeg óska því, fyrir nefndarinnar hönd, 
að hæstv. deild taki frv. vel og vísi þvi 
til 2. umr.

Magnús Torfason: Jeg verð að játa 
það, að jeg er alveg hissa yfir ávextin- 
um af starfi bjargráðanefndar, og sjer- 
staklega er jeg undrandi yfir því, að hún 
skuli koma fram með frv. þetta eftir 
skollaleik þann, er leikinn var hjer síð- 
astliðinn laugardag. Jeg held, að þetta 
frv. ráði ekki bót á þvi hörmulega slysi, 
sem hinu háa Alþingi þá varð á.

Jeg sje ekki betur en að frv. þetta sje 
óhafandi, bæði að efni og formi, hvar 
sem á er litið. Til þess að færa þessum 
orðum mínum stað verð jeg að nokkru 
að geta einstakra atriða í frv., enda er 
það alt samföst keðja, þar sem ekki er 
hægt að snerta einn einstakan hlekk, 
nema því að eins, að við aðra hlekki 
sje jafnframt komið.

Frv. ætlast til þess, að sett verði á 
fót fólksráðningar s k r i f stofa; því 
nægir ekki að setja á fót fólksráðningar- 
stofu. Jeg býst við, að þessi titill eigi 
vel við, því það verður áreiðanlega 
meira um skriftirnar, en minna um 
framkvæmdirnar. Og hvar sem fólkið 
er búsett um landið, þá á ráðning þessi

14
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að fara fram hjer í Reykjavík. Ballið 
byrjar á því, að hver vinnuveitandi, er 
vantar verkafólk, á að snúa sjer til 
sveitarstjórnarinnar, eða bæjarstjórnar 
ef í kaupstað er, og sveitarstjórnin á 
síðan að snúa sjer til fólksráðningar- 
skrifstofunnar og biðja hana um verka- 
fólkið, með öðrum orðum, ef einhver 
karlmaður er atvinnulaus vestur á ísaf., 
og bóndi vestur á Barðaströnd vill ráða 
hann til sín sem vinnumann, þá verður 
bóndinn fyrst að snúa sjer til hrepps- 
nefndarinnar í Barðastrandarhreppi, 
með tilmælum um, að hún útvegi sjer 
vinnumann; hreppsnefndin ritar síðan 
fólksráðningarskrifstofunni í Rvík ósk 
um, að hún útvegi bónda þessum vinnu- 
mann vestan af ísafirði. petta telur hv. 
nefnd heppilegt fyrirkomulag. pað er 
ekki unt að sjá, hvað hreppsnefndin 
hefir hjer að gera sem milliliður, nema 
ef vera skyldi að spara bóndanum 
brjefaskriftir og burðargjald. Svo sem- 
ur hreppsnefndin við fólkráðningar- 
skrifstofuna í Rvík um kaup vinnu- 
mannsins á ísafirði, en maðurinn sjálf- 
ur, sem vinnuna á að fá, hann er ekki 
spurður að neinu, hvorki kaupi nje því, 
hvort hann óski eftir vinnunni. Honum 
er ekki ætlað neitt annað en að hlýða 
— hlýða möglunarlaust; að minsta kosti 
er hvergi hægt að sjá annað af frv., og 
ekki heldur að atvinnulausu verkafólki 
sje leyfilegt að snúa sjer tilsveitarstjórn- 
ar sinnar í atvinnuleit. pað er ekki unt 
að sjá annað en að frv. sje alt miðað 
við atvinnurekendur, enda segir. 3. gr. 
frv.: „Hver sá, sem verkafólks er vant, 
getur snúið sjer til hlutaðeigandi sveit- 
arstjórnar eða bæjarstjórnar." 4. gr. 
ræður ekki bót á þessu, því að skýrsl- 
an, sem sveitarstjórnunum er þar ætl- 
að að gefa um atvinnulaust fólk, lítur 
ekki út fyrir að segja eigi annað en

hversu það er margt. pað er ekki unt 
að sjá annað en þegar fólksráðningar- 
skrifstofan á að ráða eitthvað af því, 
þá geti hún tekið hvern sem hún vill 
og sent hvert á land sem er, og það er 
ekki einu sinni svo vel í garðinn búið, 
að hlutaðeigandi sveitarstjórn geti 
nokkurn hlut um það sagt. Jeg geri ráð 
fyrir því, að allir hv. þm. sjái, að þetta 
getur aldrei orðið til þess að bæta úr 
neinni vinnueklu.

En þá kem jeg að annari hlið á frv., 
sem er þó enn ísjárverðari en þessi, og 
er þar engin bót í máli, nema sú von, er 
jeg hefi, að frv. verði að eins pappírs- 
gagn; það er valdboð landsstjórnarinn- 
ar til að ráðstafa bjargarvana fólki; það 
er með öðrum orðum verið að stofna til 
allsherjar sveitarflutninga um land alt. 
Og þessi grundvöllur er alveg afskap- 
legur. Hjer er ekki tekið neitt tillit til 
hins bjargarvana fólks. Við vitum, að 
nú fer enginn þurfamannaflutningur 
fram nema bæði dvalar- og framfærslu- 
sveit samþykki hann og telji æskilegan, 
og við vitum líka, að þurfamannaflutn- 
ingurinn er mjög illa þokkaður, og því 
takmarkaður sem mest, og menn ekki 
fluttir frá atvinnustað sínum fyr en í 
fulla hnefana. En hjer þarf ekki að 
spyrja dvalarsveitina að því, hvort hún 
óski flutningsins. Ekki þarf heldur að 
spyrja framfærslusveitina. Nei — það 
er alveg sama, þó bæði þessi sveitar- 
stjórnarvöld telji flutninginn óheppileg- 
an — flytja skal mennina samt. Maður 
skvldi þó halda, að þessar tvær sveitar- 
stjórnir væru kunnugri högum manns- 
ins og vildu fremur greiða götu hans, 
en fram hjá þeim er alveg gengið. Nei 
— samþykki sveitarstjórnar eða bæjar- 
stjórnar á að eins að leita hjá þeirri 
sveit, sem fólkinu er ráðstafað til. petta 
ákvæði er þó augsýnilega óþarft, því það
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fer enginn að biðja um fólk til vinnu, 
nema þvi að eins, að hann hafi þörf fyrir 
meiri vinnukraft. þctta getur því ekki 
orðið til annars en að meina verkafólki 
að fá atvinnu á frjálsan hátt, eða til 
þess, að sveitarstjórnin í sveit þeirri, er 
vinnuveitandinn býr í, geti sagt við 
hann: pú þarft ekki á fleira verkafólki 
að halda. Og það er illa farið, ef sveit- 
arstjómimar eiga að fara að gæta þess, 
að hver einstakur bóndi hafi ekki of 
marga vinnumenn eða vinnukonur. Og 
ekki getur hún heldur sagt, hvort mað- 
urinn sje hæfur til vinnunnar. petta á- 
kvæði er því gersamlega gagnslaust og 
að eins til vansa.

En þó er eitt atriði enn í frv., sem eigi 
verður hjá komist að geta að verðleik- 
um. pað er í 6. gr. frv., þar sem gert er 
ráð fyrir því, að þetta bjargarvana fólk 
verði að fá læknisvottorð, er sýni og 
sanni, að það sje ekki haldið af næm- 
um sjúkdómum. pað á með öðrum orð- 
um að stimpla þetta aumingja bjarg- 
vana fólk, stimpla það sem nokkurs- 
konar skríl. Ef við athugum hverjir 
verst verða úti og mest þurfa atvinn- 
unnar, þá eru það ekki einhleypingarnir 
eða einhleypurnar, heldur barnamenn- 
imii eða nýtustu og þörfustu borgarar 
þjóðfjelagsins.

Jeg skal játa það, að 5. gr. gæti verið 
til bóta, en sú bót er þó ekki meiri en 
svo, að það mætti gera hana með þings- 
ályktunartill., og óþarft að setja á fót 
lagabálk hennar vegna. Eftir því sem 
fram fór á laugardaginn (Forseti: pað 
var enginn fundur á laugardaginn). Víst 
var lokaður fundur í sameinuðu þingi 
á laugardaginn (Forseti: Já — jeg hjelt 
að átt væri við hv. deild), og jeg hjelt, 
að hv. þm. væru ekki alveg búnir að 
gleyma honum — þá hjelt jeg, á meðan 
alveg er óvíst, hvort einn helsti at-

vinnuvegur vor, sildarútvegurinn, legst 
ekki í kalda kol,að margsværimeiriþörf 
en þessa frv. En það ber má ske að líta 
svo á, að þetta sje áframhald af fundin- 
um og frv. eigi að eins að vera til þes's, 
að styðja vissa grein atvinnurekenda. 
Svo mikið er víst,aðaðundanteknuþessu 
htla atriði í 5. gr. er ekkert gert með 
frv. þessu til þess að styðja þá. er at- 
vinnunnar þurfa.

pað sýnist svo, sem bjargráðanefnd 
hafi lítt hugsað frv.; er það má ske af 
því, að síðustu dagana hafa margir rekið 
á eftir þingstörfunum, og um fátt annað 
hugsað. Og frv. ber þess greinileg merki, 
að það er búið til í heimahögum, og 
hefir ekki verið hálfkarað.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): J?ó 
ræða hv. þm. ísaf. (M. T.) væri alllöng 
og stórorð, þarf ekki að svara henni 
mörgum orðum.

Hv. þm. ísaf. (M.T.) sagði, að frv.væri 
samanhangandi keðja — en mjer fanst 
ræða hans vera samanhangandi keðja 
af misskilningi eða öðru verra. Sem 
dæmi misskilnings. skal jeg geta þess, 
að hann hjelt, að fólksráðningarskrif- 
stofan hjer í Rvík ætti að ráða verka- 
fólk um land alt, svo enginn vinnuveit- 
andi mætti sjálfur ráða vinnufólk sitt 
beint. í frv. segir „getur“, sem ræðu- 
maður las og lagði út af eins og þar 
stæði „skal“. Jeg veit ekki, hvort þetta 
er útúrsnúningur eða misskilningur.

Hv. þm. (M. T.) sagði enn fremur, að 
sveitarstjórnirnar og fólksráðningar- 
skrifstofan gætu skuldbundið fólkið til 
að vera hvar sem væri, án samþykkis 
þess. petta er samskonar fjarstæða. Svo 
er ætlast til, eins og frv. ber með sjer, 
að þeir, er atvinnu vilja fá með styrk 
fólksráðningarskrifstofunnar, fari fram 
á það við hana, og þá er hún ekki orðin
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annað en samningsaðili fyrir þá, sam- 
kvæmt umboði. Gamall verksmiðjueig- 
andi ætti að vita það, að oft gerir annar 
maður samninga en sá, er hlut á að, og 
er það eftir umboði hans og jafngilt 
og hann sjálfur hefði gert.

pá hjelt hv. þm. (M. T.), að hjer væri 
verið að ráðgera allsherjar sveitarflutn- 
ing. petta er enn ein fjarstæðan, og nær 
vitanlega engri átt.

Eitt af því, sem hv. þm. (M. T.) hafði 
við frv. að athuga, var það, að ráðstaf- 
anavald landsstjómarinnar væri bundið 
við samþykki sveitarstjórnar vinnuveit- 
enda. petta er í sjálfu sjer rjettmæt at- 
hugasemd. En flestir þeirra, sem frv. 
hefir verið borið undir, hafa ekki viljað 
ganga lengra i því efni að fá lands- 
stjórninni þvingunarvald í hendur en 
þar er gert.

Að öðru leyti finn jeg ekki ástæðu til 
að svara ræðu hv. þm. ísaf. (M. T.), því 
ræða hans fór fyrir utan frv., og því 
óþarft að athuga hana frekar.

Magnús Torfason: Jeg þarf ekki að 
svara hv. frsm (S. F.) mörgum orðum, 
því hann var bersýnilega varnarþrota.

það er sagt, að þessi fólksráðningar- 
skrifstofa í Rvík eigi ekki að ráða fólk 
annarsstaðar. petta er sýnilegaekkirjett. 
Frv. segir, að landsstjórnin eigi að ráða 
mann til þess að stjórna þessu. í frv. 
eru ekki ákveðin nein laun handa hon- 
um; það á landsstjómin að gera. petta 
er alveg nýtt í sögunni og hlýtur að vera 
sprottið af því að maður sá á að hafa 
mikið vald og ráða fólk án samþykkis 
þess, nokkurskonar verkmanna-týr- 
anni. pað er því eðlilegt, að kaupið þurfi 
að vera mikið, þvi starfið hlýtur að 
verða víðtækt og vandasamt, svo ekki 
verður auðið að fá menn til að gegna því
fyrir lítið gjald.

Jeg hefi ekki misskilið frv. svo, að 
atvinnuveitendur verði samkvæmt því 
skyldugir að snúa sjer til þessarar fólks- 
ráðningarskrifstofu; þeim er ekki bann- 
að að leita sjer vinnufólks á annan hátt 
— og ekki þakka jeg hv. flutningsmönn- 
um þá ívilnun. En ef frv. þetta verður 
að lögum, mun samt reyndin verða sú, 
að atvinnuveitendur verði, þó ekki sjeu 
þeir skyldir til, að snúa sjer til „skrif“- 
stofunnar. Eins og jeg scgði, hljóta um- 
mælin að eiga við atvinnurekendur eina; 
verkamennimir eru hvergi nefndir. En 
jeg get vel trúað því, að hv. frsm. (S. F.) 
hafi með sjálfum sjer aldrei ætlað að 
meina verkafólki að leita sjer atvinnu.

Hv. frsm. (S. F.) sagði, að aldrei hafi 
verið tilætlunin, að annað fólk verði flutí 
á milli en það, sem er sjálfu sjer ráð- 
andi. Hvað verður þá um böm þeirra, 
sem vinnu hafa leitað, og gamalmenni, 
sem eru þeim áhangandi? Á að skilja 
þau eftir? Ef svo er, er þetta alt miklu 
verri en jeg hafði nokkum tíma gert 
mjer í hugarlund.

Fyrir skömmu flutti hv. frsm. (S. F.) 
annað frv. hjer í deildinni, sem hann 
kvað vera gert af dyn kattarins og 
skeggi konunnar, og er mjer nsest að 
halda, að þetta frv., er hann nú flytur, 
sje gert af því, er hann þá ekki nefndi, 
nefnilega fogls hráka. Er það ekki ó- 
sennilegt, því frv. þetta er fullkomið 
hrákasmíði.

Magnús Kristjánsson: pótt frv. þetta 
sje komið frá bjargráðanefnd deildar- 
innar, ber mig engin skylda til að 
leggja því liðsyrði. en mjer getur ekki 
dulist, að ýms ummæli hv. þm. ísaf. (M. 
T). voru óþarflega hvatskeytleg og 
jafnvel illviljuð í garð nefndarinnar, 
sem ber frv. fram. Jeg tel ekki heppi- 
legt, að gerðar sjeu tilraunir til að æsa
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hugi manna gegn hverri bjargráðatil- 
raun, sem fram er borin. pað er rangt 
að tala um frv. á þessu stigi sem lög, 
heldur á það að skoðast sem tillaga, sem 
borin er fram og á að athuga, með fullri 
stillingu. Og er mál þetta vel þess vert, 
en síður hins, að ráðist sje á það með 
illvilja. Flestum kemur saman um, að 
hlutfallið milli vinnukrafts til sjávar og 
sveita, á ýmsum árstímum, sje ekki 
heppilegt. Oft mun því mikill vinnu- 
kraftur fara til litils, því hingað til hefir 
lítið verið gert áf hálfu stjómarvaldanna 
til þess, að hann gæti komið að fullum 
notum. Með þessu frv. er gerð nokkur 
tilraun til að bæta úr þessu mikla ólagi, 
og fæ jeg ekki sjeð, að það gangi á nokk- 
um hátt of nærri rjetti einstaklinganna. 
Gert er ráð fyrir, að bæði vinnuveit- 
endur og vinnuþiggjendur hafi fullkom- 
ið frjálsræði í að leita eftir vinnukrafti 
eða atvinnu. þar er ekki þröngvað kosti 
nokkurs manns. En tilraun er gerð til 
að ljetta bæði vinnuveitendum og vinnu- 
þiggjendum að ná því takmarki, sem 
báðir vilja ná. Annað eða verra liggur 
ekki í þessu frv.

Að mínu áhti er það illa gert að ætla 
að færa þetta á verri veg og stimpla þá, 
sem að frv. standa, sem „týranna“ — 
það orð höfum vjer reyndar heyrt áður 
hjer í deildinni, en þá í öðru sambandi. 
Hjer er ekki verið að koma á neinskonar 
harðstjórn. pvert á móti er verið að 
greiða fyrir mönnum. það gæti auðveld- 
lega komið fyrir, að vinnuskortur yrði 
í einhverjum hjeruðum landsins, en i 
öðrum hjeruðum væri hægt að nota 
meiri vinnukraft en til væri þar í sveit. 
IV(undi atvinnuskrifstofan geta unnið 
þarft verk, þegar svo stendur á. Hún 
gæti alveg komið í veg Tyrir, að leggja 
þyrfti atvinnulausu fólki lífsviðurværi,

án þess að nokkurt verðmæti fengist í 
staðinn.

pessi aðalhugsun frv. er mjög þörf, 
en jeg skal ekki neita þvi, að einstök at- 
riði gætu farið betur öðruvisi. En dóm- 
ur hv. þm. ísaf. (M. T.), að frv. væri 
óhæft og jafnvel ósæmilegt, var alveg 
órökstuddur. Jeg vil ekki líta svo á, að 
þessi framkoma hans hafi verið sprott- 
in af illvilja, heldur af fljótfæmi og 
misskilningi. Við þessa fyrstu umr. vil 
jeg ekki hreyfa einstökum atriðum, þó 
hv. þm. Isaf. (M. T.) hafi leyft sjer það. 
Vona jeg svo að endingu, að hann eigi 
eftir að verða stuðningsmaður frv. með 
þeim breytingum, sem hann álítur nauð- 
synlegar. Gæti frv. að líkindum borið 
góðan árangur í hans eigin kjördæmi, 
því ekki er langt síðan þar hjó nærri 
verulegri neyð.

Magnús Torfason: Hv. frsm. (S. F.) 
og hv. þm. Ak. (M. K.) brugðu mjer um 
ósæmilega framkomu og illvilja í þessu 
máh. Eru þetta óþingleg orð, og hefi jeg 
engum borið því um likt á brýn og ætla 
mjer ekki að gera. En jeg ætlast til, að 
mönnum virðist ekki óeðlilegt, að mjer 
þyki þetta skrítin bjargráð. Er frv. svo 
stórgallað, að jeg get ekki verið með 
í að „lappa upp á“ það, þó hins vegar 
gæti verið eitthvert vit í að koma upp 
fólksráðningastofum víðs vegar um 
land.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 : 1 atkv.

Á 24. fundi i Ed., miðvikudaginn 22. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 145, 
184).
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Framsm. (Sigurjón Friðjónsson):
Nefndin hefir tekið frv. aftur til at- 

hugunar og gert við það nokkrar breyt- 
ingar, til frekari skýringar á fyrirmæl- 
um þess. En ekki þótti henni ástæða til 
að gera við það neinar efnisbreytingar.

Jeg skal þá leyfa mjer að minnast 
lítillega á einstakar greinar frv.

Fyrsta gr. fer fram á það, að sett 
verði á stofn fólksráðningarskrifstofa 
hjer í Reykjavik, í samráði við Búnaðar- 
fjelagið og Fiskiveiðafjelagið, til þess, 
að greiða fyrir vinnuviðskiftum í land- 
inu. Nefndin lítur svo á, að fólksráðn- 
ingarskrifstofa hjer í Rvík þurfi að 
hafa samband við tiltekna menn úti um 
land, til þess að starf hennar verði greið- 
ara og vafningaminna. Sumum kom til 
hugar, að til þess væri nefndur einn 
maður í hverri sveit, en því mátti ætla 
að fylgdi kostnaður, og var því hin leið- 
in valin, að leggja þetta á sveitarstjórn- 
ir, eins og fleira, án ákveðinnar borg- 
unar.

1 2. gr. er stjórninni veitt heimild til 
að ráðstafa atvinnulausu og bjargar- 
vana fólki, en með því meinar nefndin 
alls ekki, eins og sumir hafa getið sjer 
til, að komið verði á allsherjar þurfa- 
mannaflutningi. Enda er ekki gert ráð 
fyrir, að þessi lög nemi nein önnur lög 
úr gildi. Ákvæði sveitarstjórnarlaganna 
ráða því enn þá um það atriði eftir sem 
áður, og engin hætta er á, að ákvæði frv. 
verði misbeitt, þar sem samþykki sveit- 
arstjórnar þarf meðal annars til þess, 
að þvi verði beitt.

1 3. gr. lá upphaflega það, að bæði 
vinnuveitendur og vinnuþiggjendur 
gætu snúið sjer til skrifstofunnar; það 
var að visu ekki skýrt tekið fram í grein- 
inni um vinnuþiggjendur; aftur á móti 
var þess getið í greinargerðinni. En með

brtt. nefndarinnar verður þetta nú full- 
skilmerkilegt.

Bæði 4. og 5. gr. eru svo ljósar, að 
þær þurfa engrar skýringar við.

Um 6. gr. er það að segja, að jeg tel 
slíkt ákvæði nauðsynlegt og þarft í alla 
staði. Eins og kunnugt er, þá er farið að 
koma á slíku eftirliti á öðrum sviðum, t. 
d. i skólunum, og þykir það að góðu 
gagni koma.

Önnur brtt. nefndarinnar gengur út 
á það, að setja þann svip á niðurlags- 
grein frv., að það sje ófriðarráðstöfun. 
Hún breytir að visu ekki frv., og er því 
ekki þýðingarmikil.

Jeg skal svo ekki fara frekari orðum 
um frv. að sinni.

Halldór Steinsson: jpað er að vísu leið- 
inlegt að verða að leggjast á móti bjarg- 
ráðatilraunum þeirrar nefndar, sem 
kosin var til að fjalla um þau mál, en 
tilraunir hennar hafa verið svo úr garði 
gerðar, að jeg hefi ekki getað fallist á 
flestar þeirra.

Og sama er að segja um frv. þetta. 
Jeg hygg, að það muni ekki ná tilgangi 
þeim, sem því er ætlað. Jeg vildi leyfa 
mjer að að fara fáeinum orðum um 
3. gr. þess aðallega, og var það aðal- 
lega fyrirspurn til hv. nefndar út af því, 
sem stendur í 2. gr. Hún byrjar svo: 
„Enn fremur heimilast landsstjórninni 
vald til að ráðstafa vinnufæru, en at- 
vinnulausu og bjargarvana fólki, sem 
ekki verður ráðið á fólksráðningaskrif- 
stofunni, eða með frjálsum samningum 
á annan hátt“. En þá er mjer spum, 
hvernig á landsstjómin að ráðstafa því 
fólki? Jeg lít svo á, að greinin verði að 
skiljast svo, sem hjer sje um fólk að 
ræða, sem ekki sje vinnufært, og eru 
þá tæpast aðrir vegir til en sveitarflutn-
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ingur eða fjárframlög. j’á get jeg ekki 
sjeð, að krókaleiðir þessar sjeu heppi- 
legri að neinu leyti heldur en að fólk 
þetta snúi sjer til viðkomandi sveitar- 
stjórna, eins og verið hefir.

í 3. gr. segir svo: „Hver sá, er verka- 
fólks er vant, getur snúið sjer til hlut- 
aðeigandi sveitarstjórnar eða bæjar- 
stjórnar, og þær síðan til fólksráðninga- 
skrifstofunnar. petta er alt of flókin 
aðferð. Hvers vegna mega menn ekki 
snúa sjer beint til skrifstofunnar? Jeg 
get ekki sjeð, að nein önnur aðferð geti 
verið greiðari.

í 6. gr. stendur, að hver sá, sem ráð- 
stafað er samkvæmt 2. gr., skuli skoð- 
aður af lækni og hafa frá honum vott- 
orð um að vera ekki haldinn af næm- 
um sjúkdómi. J?etta kann að vera góð 
tilhögun. En nú geta margir verið haldn- 
ir af næmum sjúkdómi, þótt á svo lágu 
stigi sje, að þeir sjeu vinnufærir eftir 
sem áður. Hvernig á þá skrifstofan að 
ráðstafa þeim mönnum öllum ? pað get 
jeg ekki sjeð. Jeg held því, að frv. þetta 
nái ekki tilgangi sínum.

Hitt þykir mjer eðlilegra, að frjálsar 
skrifstofur væru settar á stofn í þessum 
tilgangi, eins og þegar hefir verið byrj- 
að á, og þurfa þær ekki að koma lands- 
stjórninni neitt við, nema hvað hún 
gæti brýnt það fyrir hreppsnefndum að 
leita til þeirra. Jeg get því ekki fylgt 
frv. þessu.

Kristinn Daníelsson: Jeg vildi að eins 
láta það í Ijós, að jeg trysti mjer ekki 
heldur til að fylgja frv. þessu fram, eins 
og það nú liggur fyrir. Og jeg hafði 
vænst þess, að hv. nefnd gerði við það 
miklu gagngerðari breytingar. Annars 
hefi jeg, eins og hv. þm. Snæf. (H. St.), 
ekkert á móti því, að skrifstofa til fólks- 
ráðninga væri sett á fót.

En eins og sami hv. þm. (H. St.) benti 
á, þá eru það sjerstaklega ákvæðin í 2. 
gr. frv., sem ekki er hægt að fella sig 
við. Jeg get alls ekki gengið að því, að 
tekinn verði hópur manna, þótt svo ætti 
að vera, nauðugur og fluttur, þvert ofan 
í vilja sinn, frá einum landshluta til 
annars. Jeg lít svo á, að í þeim sökum 
sje ekki holt að fara lengra en heimilað 
er í sveitarstjórnarlögunum.

Jeg get þó greitt frv. þessu atkv. til 
3. umr., ef vera kynni,að þá kæmu fram 
víðtækari brtt. Sjálfur hefi jeg ekki 
hugsað til að koma fram með brtt. við 
frv. þetta, því að yfir höfuð hefi jeg ekki 
mikið traust á ráðstöfunum þannig lög- 
uðum. Jeg geri líka ráð fyrir því, að ef 
svo væri komið, að taka þyrfti hóp 
manna af einhverjum stað á landinu, 
vegna neyðar, þá yrðu aðrir staðir held- 
ur ekki færir um að taka við þeim 
mönnum. En aðalatriðið, sem fyrir 
mjer vakir, er það, að fólki, sem ekki 
leitar sjálft á annara ásjá, verði ekki 
ráðstafað nauðugu og flutt frá einum 
til annars.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg skal 
láta þess getið strax, að jeg hefi ekki 
haft tíma til að bera mig saman við 
hina aðra ráðh. um mál þetta. pað, sem 
jeg segi, verður því að eins mín eigin 
skoðun.

Jeg get tekið undir með þeim hv. þm. 
Snæf. (H. St.) og hv. 2. þm. G.-K. (K. 
D.), að jeg sje mjer ekki fært að vera 
með frv. þessu, eins og það nú hggur 
fyrir. En hitt get jeg vel ímyndað mjer, 
að ef settar yrðu á stofn frjálsar fólks- 
ráðningaskrifstofur, þá kæmu þær að 
góðu haldi. Get jeg þar vísað til reynsl- 
unnar. Hjer í Reykjavík var atvinnu- 
skrifstofa í vetur, til þess að velja úr þá, 
sem erfiðast áttu, og veita þeim atvinnu,
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og ávanst talsvert i því að útvega slík- 
um mönnum atvinnu.

Annars mun jeg greiða atkv. með frv. 
til 3. umr., en ekki með því, að það fari 
óbreytt út úr deildinni.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Jeg 
verð að svara örfáum orðum því, sem 
nú hefir fram komið. Er það aðallega 
viðvíkjandi ráðstöfunarvaldi stjórnar- 
innar og nauðsung þeirri, sem henni 
mun vera samfara.

Um ráðstöfunarvald þetta hefi jeg það 
að segja, að jeg tel það frekar of lítið en 
of mikið, þar sem það er bundið sam- 
þykki sveitarstjórna, en það er öllum 
kunnugt, að þær eru ófúsar á að taka í 
sveitina fólk, sem vandræði kynnu að 
stafa af, og er því engin hætta á, að slík- 
ar ráðstafanir yrðu gerðar nema þegar 
nauðsyn krefði.

pá er annað, sem fundið hefir verið 
að, það, að sveitarstjórnir skuli eiga að 
vera milliliður milli skrifstofunnar og 
einstaklinga; þykir sumum það muni 
vera haganlegra, að hver einstakling- 
ur geti snúið sjer til skrifstofunnar 
milliliðalaust. En það er heldur engum 
meinað eftir frv.

En þegar svo stendur á, að margir 
leita á náðir skrifstofunnar úr einni 
sveit, virðist mjer auðsætt, að betra sje 
fyrir skrifstofuna að geta snúið sjer til 
eins manns fyrir sveitina en til hvers 
einstaklings. Slíkt fyrirkomulag verður 
því einfaldara, en ekki flóknara.

J?á er læknisskoðunin. Hv. þm. Snæf. 
(H. St.) spurði, hvað ætti að gera við 
fólk það, sem haldið er næmum sjúk- 
dómi. Eftir frv. verður ekkert við það 
gert; því verður ekki ráðstafað af lands- 
stjórninni í vist.

Jeg get ekki komist að annari niður- 
stöðu, hvernig sem jeg hugsa um mál

þetta, en að það muni að minsta kosti 
á engan hátt verða til hins verra. Gagn- 
ið kann að verða minna en til er ætl- 
ast, en þó er það trú mín, að það muni 
ljetta nokkuð undir með að ráðstafa 
fólki því, sem atvinnulaust er og í 
b j argarvandræðum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 : 2 atkv.
2. gr. samþ. með 8 : 4 atkv.

Brtt. 184, 1. a. samþ. með 9 shlj. atkv.
— 184, 1. b. samþ. með 9 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 8 :1 
atkv.
4. —7. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

— 184, 2. (ný 8. gr.) samþ. með 8 
shlj. atkv.

— 184, 3. samþ. með 8 shlj. atkv. 
Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án 
atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 8 :1 atkv.

A 26. fundi i Ed., föstudaginn 24. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r., með 
fyrirsögninni

Frumvarp til laga um fólksráðninga- 
skrifstofu í Reykjavík og um vald lands- 
stjórnarinnar til að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki og bjargarvana (A. 189, 
193).

Eggert Pálsson: Jeg kann ekki við, að 
frv.þetta komi til atkv.ánþess,aðjegsegi 
skoðun mína á því. Frv. er þess vert, að 
ekki sje þagað um það. Jeg hefi reynt 
eftir mætti að gera mjer ljóst, hvort frv. 
myndi svara kostnaði, ef það yrði að 
lögum. Og jeg þori að segja, að það 
mundi tæplega verða. Jeg er hræddur 
um, að þessi fólksráðningaskrifstofa 
yrði lítið notuð, þó hún kæmist á stofn.
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pjóðfjelag vort er svo lítið, að menn 
vilja helst þekkja hvern annan, ef þeir 
ætla að gera samninga með sjer, og þó' 
einkum, ef um vinnuveitendur og vinnu- 
fólk er að ræða. Menn vilja helst enga 
milligöngumenn, og síst mundu þeir 
snúa sjer til „skrifstofu“. Verkafólkið 
myndi reyna að snúa sjer til atvinnurek- 
endanna sjálfra, eða þá einhverra milli- 
göngumanna, sem það bæri einkar gott 
traust til. Sama mundi verða um at- 
vinnuveitendurna. Skrifstofan yrði því 
sennilega til litilla nota. Eins og jeg 
sagði, viljá menn, sem ætla að bindast 
samningum, hafa nokkur kynni hver 
af öðrum. En skrifstofuleiðin útilokar 
slik kynni, því svo er ákveðið í frv., að 
samningar, sem skrifstofan gerir, sjeu 
bindandi fyrir báða málsaðilja. pað 
myndi ekki sist verða til að hindra menn 
frá að nota skrifstofuna. En ef einhverj- 
ir yrðu samt sem áður til að nota hana, 
er hætt við, að það yrðu annars vegar 
þeir vinnuveitendur, sem jafnan eiga 
örðugt með fólkshald, og hins vegar 
verkafólk, sem á ilt með að fá atvinnu 
hjá þeim, sem þekkja það að afspurn. 
Harðdrægustu vinnuveitendur myndu 
þar mæta úrkastinu úr verkafólkinu. 
Og má að vissu leyti segja, að vel fari á 
því. En hins vegar er það ljóst, að at- 
vinnufyrirtæki, hvort heldur er til 
lands eða sjávar, sem rekið væri með 
eintómu úrkasti úr verkafólkinu, muni 
ekki svara kostnaði.

Viðvíkjandi hinu aðalatriði frv., að 
landsstjórninni sje veitt vald til að ráð- 
stafa vinnulausu og bjargarvana fólki, 
hugsa jeg að seint eða aldrei mundi 
koma til framkvæmda. par fyrir er ekki 
fyrir að synja, að til bjargarvandræða 
geti dregið á næstunni. Nei. En það 
mundi aldrei til slikra ráðstafana koma,

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþiag).

af því hlutaðeigandi sveitarstjómir 
myndu aldrei gefa leyfi til að flytja 
slíkt fólk á sína vegu. pví ef til verulegra 
vandræða horfir, verða þær, sveitar 
sinnar vegna, að neita slíku, úr því að 
þær hafa vald til þess. En slíkt neitun- 
arvald í þessu efni er þeim tvímæla- 
laust veitt í frv. þessu. Og það gerir það 
að verkum, að til þeirrar ráðstöfunar á 
atvinnulausu og bjargarvana fólki, sem 
frv. talar um, getur aldrei komið.

Enn er kostnaðarhliðin á þessu máli. 
Kostnaðurinn við framkvæmdina gæti 
orðið drjúgur. Mann þyrfti til að veita 
skrifstofunni forstöðu, eins og tekið er 
fram í 1. gr. frv. En þar eru engin laun 
ákveðin. Má samt búast við þeim all- 
háum. Sennilegt væri og að forstöðu- 
maðurinn þyrfti einhverja aðstoð; ekki 
getur hann altaf verið viðlátinn. pá er 
húsnæðið, sem þó er ekki minst á í frv. 
pað þyrfti að vera fremur vandað, og 
mundi það hleypa mjög fram kostnað- 
inum.

Af greindum ástæðum get jeg ekki 
greitt frv. atkv., þó jeg viti, að tilgangur- 
inn með að bera það fram hafi verið 
góður.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): í til- 
efni af mjög hóglegum aðfinslum hv. 1. 
þm. Rang. (E. P.) vil jeg segja örfá 
orð. — Að óreyndu er ekki hægt að 
segja ákveðið um hvaða gagn myndi 
leiða af slíkri skrifstofu sem þessari, og 
síst skyldi þvertaka fyrir að hún gæti 
orðið að gagni. Hjer í Rvík hafa ein- 
mitt risið upp áþekkar skrifstofur. Ætti 
það að sýna þörfina, en betur þarf að 
vanda til, ef að verulegum notum á að 
koma. — Viðvíkjandi kostnaðinum skal 
þess getið, að það er hugmyndin, að 
ráðningastofan verði rekin í sambandi

15
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Búnaðarfjelag íslands að einhverju 
leyti, og hefði þar húsnæði. Kostnaður- 
inn ætti því ekki að verða mikill, 2000 
kr. mætti gera ráð fyrir eða tæplega 
því. Er þetta ekki svo mikið, að ekki 
sje það vel gefandi fyrir tilraunina, því 
gefist þetta vel, verður gagnið marg- 
falt við kostnaðinn. — Athugasemdir 
hv. 1. þm. Rang. (E. P.), viðvikjandi 
ráðstöfunum landsstjórnarinnar á 
vinnulausu og bjargarvana fólki, voru 
á góðum rökum bygðar, og hefi jeg 
áður minst á það atriði. En flestir þeir, 
sem að frv. standa, hafa viljað halda 
þessum ákvæðum í þessari mynd. — 
Annars skoða jeg þetta frv. helst sem 
grundvöll undir frekari ráðstafanir, ef 
til þyrfti að taka síðar.

Magnús Torfason: Jeg þarf ekki að 
snúa mjer að fólksráðningaskrifstof- 
unni sjerstaklega. Hv. 1. þm. Rang. (E. 
P.) hefir gengið svo frá henni, að þess 
er engin þörf. Jeg skal því sjerstaklega 
snúa mjer að efni 2. greinar, þar sem 
landsstjórninni er gefið „vald til að ráð- 
stafa vinnufæru en atvinnulausu fólki, 
sem ekki verður ráðið á fólksráðninga- 
skrifstofunni, eða með frjálsum samn- 
ingum á annan hátt.“ Jeg get ekki bet- 
ur sjeð en hjer sje verið að slá stóru, 
svörtu sryki yfir alla fátækralöggjöf- 
ina. Sveitar- og bæjarstjórnir hafa hing- 
að til haft þess háttar störf með hönd- 
um, enda borið þungann af slíku fólki 
sjálfar. Um þau mál hafa dvalar- og 
framfærslusveitimar orðið að sjá,og má 
ætla, að þær sjeu best til fallnar fyrir 
kunnugleika sakir. Oft hefir reyndar 
verið kvartað undan harðræði, einkum 
af hálfu framfærslusveitar, ef þurfa- 
lingurinn hefir dvahð annarsstaðar. 
purfamannaflutningurinn er illa þokk- 
aður, og hefir orðið mörgum heimilum

til mikils ills. petta hefir verið grund- 
völlurinn hingað til. En nú er verið að 
gerbreyta þessu, án þess að öðrum á- 
kvæðum sje breytt um leið í samræmi 
við breytingu á grundvallaratriðinu. 
Hvergi er í frv. minst á, að landsstjórn- 
in eigi að bera kostnaðinn af þessum 
þurfamannaflutningi, sem hún sjer um, 
nema hvað i 5. gr. er gert ráð fyrir 
fríu fargjaldi. Hvergi er minst á fóð- 
ur handa fólkinu á leiðinni í þann sæl- 
unnar reit, sem verið er að flytja það 
til. —

Eins og greinin er orðuð, að enn frem- 
ur heimilist landsstjórninni að ráðstafa 
vinnufæri fólki, þá verður að álykta, að 
þeir, sem ekki eru vinnufærir, börn og 
gamalmenni, megi ekki fara með, held- 
ur verði að sitja heima.

Og þegar athugaður er tilgangur frv., 
eftir því sem segir i greinargerð þess, 
þá sjest það, að til valdsboðs þessa á 
ekki að grípa fyr en hungursneyð dynur 
yfir; en þá rekur að því, að börn og 
gamalmenni verða látin svelta heima. 
Eða kann ske það eigi að vera bjargráð 
og dýrtíðarhjálpin, að taka vinnukraft- 
inn úr sveitum þeim, sem neyðin dynur 
yfir? Eg held það sje nokkuð viður- 
hlutamikið að breyta grundvelli þeim, 
sem lagður er með fátækralöggjöfinni, 
sem er hjer sniðinn eftir því, sem tíðk- 
ast í öðrum löndum, og láta ókunnugt 
vald, eins og landsstjórnina, taka við 
af sveitarstjórnunum, þegar i óefni er 
komið og hungur og mannfellir stend- 
ur fyrir dyrum.

Jeg get ekki sjeð annað en þessi á- 
kvæði um vald landsstjórnarinnar sjeu 
algerlega ótímabær á þessu þingi. Jeg 
veit ekki til, að nein hætta sje á hungurs- 
neyð fram til næsta þings, þar sem nú 
nýlega hafa fengist loforð fyrir sæmi- 
lega miklum matarbirgðum til landsins.
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Við höfum því algerlega nógan mat, en 
hitt er annað mál, hvort okkur verður 
ekki fjefátt, og hvort við getum fengið 
sæmilega mikið fyrir afurðir landsins; 
en úr því mundi ekki verða bætt með 
lögum þessum.

Jeg sje því ekki betur en það sje með 
öllu óþarft að samþykkja slík ákvæði 
sem þessi, nú þegar. Jeg hygg þvi, að 
mál þetta hafi gott af að hvíla sig, og 
eðlilegast að stjórnin undirbyggi slíkt 
mál. Henni ætti ekki að vera það vor- 
kunn, enda er það skylda hennar.

Jeg skal taka það fram, að mjer þótti 
leitt, að frv. þetta skyldi koma fram í 
þessari hv. deild, af því að mjer er ant 
um sóma hennar og virðingu. Og jeg 
skal játa það, að jeg var allharðorður 
um frv., við 1. umr., af því, að jeg áleit 
það draga þessa hv. deild niður á við.

Einn hv. þm. sagði þá, að jeg væri að 
stofna til æsinga með orðum mímun, en 
það var alger misskilningur. Jeg mundi 
þá hafa viðhaft alt önnur orð, og jeg 
get fullvissað þann hv. þm. um það, að 
jeg hafði full ráð til að stimpla frv. 
þetta, hefði jeg viljað það við hafa.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Mjer 
er það mikið furðuefni, hvernig hv. þm. 
ísaf. (M. T.) skilur frv. þetta. Hann 
virðist líta svo á, sem hjer sje verið að 
stofna til allsherjarfátækraflutninga, en 
það er þó hvergi tekið fram í frv., að 
önnur lög sjeu með því úr gildi numin, 
og til þess er alls ekki ætlast, að lög þessi 
nái á neinn hátt inn á svið fátækralag- 
anna. í öðru lagi má benda á það, að 
framkvæmdir þessa ákvæðis í frv. eru 
bundnar við samþykki sveitarstjórna, 
og það ætti öllum að skiljast, að engin 
sveitarstjórn leyfir á sig ómagafl'utning 
að nauðsynjalausu. Böm og gamal-

menni munu því sitja í sinni sveit eftir 
sem áður. Tilgangurinn er því að eins 
sá, að vinnufæru fólki, sem ekki fær 
atvinnu í sinu hjeraði, megi ráðstafa 
þangað, sem það getur fengið atvinnu.

Viðvíkjandi því, hvort það sje sæmd 
eða vansæmd fyrir þessa hv. deild að 
samþykkja frv. þetta, þá lít jeg svo á, 
sem það sje henni til sóma að sam- 
þykkja það.

Magnús Torfason: Jeg get vel skilið 
það, að hugsunin í frv. hafi átt að vera 
sú, að landsstjórnin ætti að eins að taka 
við af sveitarstjórnum, en hjer stendur 
í gr.: „Enn fremur heimilast lands- 
stjórninni vald til að ráðstafa vinnu- 
færu en atvinnulausu og bjargarvana 
fólki.“ En það stendur hvergi, að stjórn- 
in fái fyrst það vald, þegar sveitarstjórn- 
ir geta ekki lengur ráðstafað því. (S. 
F.: Mætti setja inn ákvæði um það). 
pað er nú um seinan. (S. F.: Mætti gera 
það í Nd., ef frv. fer þangað). petta er 
ákvæði, sem verður að miða við, og jeg 
get ekki hugsað mjer, að það verði fram- 
kvs&mt án þess að það grípi inn á verk- 
svið sveitarstjórnar. En sje átt við hitt, 
þá hefði þess átt að vera getið i einhverri 
gr. frv., að landsstjórninni veittist þá 
fyrst fje og heimild til að ráðstafa þessu 
fólki, þegar sveitarf jelögin þryti. En það 
er síður en svo, að það sje tekið fram. 
Hjer er að eins sagt, að samþykki sveit- 
arstjórnar þurfi, sem fólkinu er ráðstaf- 
að til, og er þá gefið, að ekki er farið 
eftir samþykki venjulegra sveitarstjórn- 
arvalda, sem fátækraflutningi ráða.

Jeg get ekki heldur sjeð, hvaða fólk 
er sveitarmatur, ef ekki það, sem er at- 
vinnulaust og bjargarvana. Jeg lít svo 
á, að þeir, sem bæði eru fjelausir, mat- 
arlausir og atvinnulausir eigi ekki aðra 
kosti en sveitina.
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Jeg býst svo ekki við að þurfa að eyða 
fleiri orðum að frv. þessu.

Magnús Kristjánsson: Hv. þin. ísaf. 
(M. T.) var að kvarta undan þvi, að þvi 
hefði verið dróttað að honum við 1. 
umr. málsins, að hann mundi hafa talið 
sjer gefast tækifæri til að gera hvell út 
af frv. þessu. Hafi þeim kvörtunum ver- 
ið beint til mín, þá get jeg lýst því yfir, 
að jeg hefi ekki breytt þeirri skoðun 
minni. Framkoma hans þá benti til 
þess; því fruntalegri árás á eina af 
nefndum þingsins hefi jeg ekki vitað á 
öllum þeirn þingum, sem jeg hefi setið.

En hvort sú aðferð hv. sama þm. (M. 
T.), að tala nú um málið með hógværð 
og stillingu, stafar af því, að prúð- 
menska hans er vöknuð, eða hann hefir 
nú komið auga á það, að stefna frv. er 
heppileg, undir þeim sjerstöku kring- 
umstæðum, sem nú eru, það skal jeg 
ekki um segja. En eins og stendur í 8. 
gr. frv., þá er til þess ætlast, að þetta 
sjeu bráðabirgðaráðstafanir, sem gildi 
meðan stríðið stendur yfir.

En að hjer sje kollvarpað öllu nú- 
verandi sveitarst j órnarf yrirkomulagi, 
nær engri átt, þar sem framkvæmdimar 
skulu bornar undir sveitarstjórnir. Jeg 
get ekki hugsað mjer það, að lands- 
stjórn og sveitarstjórnir leggist á eitt 
með að misþyrma gildandi löggjöf. pað 
virðist frekar ástæða til að halda, að 
hv. þm. ísaf. (M. T.) vilji halda sem 
fastast við gamla fyrirkomulagið, að 
hve nær sem einhver er i nauðirkominn, 
sje ekki um aðrar leiðir fyrir hann að 
ræða en hlaupa til sveitar.

En stefna frv. er sú, að koma í veg 
fyrir það og forða þvi, að sveitarþyngsl- 
in aukist. Að hv. þm. ísaf. (M. T.) sje 
svo misvitur, að hann skilji þetta ekki, 
þvi trúi jeg ekki fyr en jeg tek á.

Nú gæti staðið svo á, að harðæri sje 
í ýmsum hlutum landsins, en á öðrum 
stöðum greiðari aðgangur til aflafanga 
og rekstrar ýmissa fyrirtækja. Mundi 
þá ekki koma sjer vel, að landsstjórnin 
gæti haft hönd í bagga með að ráðstafa 
fólkinu frá þeim stöðum, sem atvinnu- 
leysið er, og þangað, sem atvinnu er að 
fá?

Og jeg vil beina þeirri spurningu til 
hv. 1. þm. Rang. (E. P.) hvort ekki 
mundi heppilegt, ef ísalög og harðæri 
ylli atvinnuteppu á Vestur-, Norður- og 
Austurlandi, en góðæri væru á Suður- 
landi, að geta notað vinnukraftinn til 
stórfyrirtækja, svo sem vatnsveitanna, 
sem þar eru á döfinni.

En hjer er ekki um neina nauðungar- 
flutninga að ræða, eins og hver maður, 
sem læs er, hlýtur að sjá af frv. Að eins 
er ætlast til, að greitt verði fyrir at- 
vinnuviðskiftum í landinu, svo að vinnu- 
kraftur fari ekki til ónýtis.

Jeg þarf ekki að fara nákvæmlega 
út í efni frv.; um það er svo margt búið 
að segja. En hins vil jeg geta, að verði 
frv. nú, af óskiljanlegum ástæðum, felt 
hjer við 3. umr., þá þykist jeg sann- 
færður um, að þess verði ekki langt að 
bíða, að það komi fram aftur, ef ástæð- 
ur þær, sem nú eru, haldast, og gæti jeg 
þá hugsað mjer, að hv. þm. yrðu komnir 
í skilning um, hvert stefnt er með því.

Hv. þm. ísaf. (M. T.) vildi láta frv. 
bíða til næsta þings. Jeg er því algerlega 
mótfallinn. Jeg lít svo á, að ef timi er 
til að afgreiða þjóðþrifamál, þá eigi ekki 
að slá þeim á frest. (M. T.: Nefndi hv. 
þm. frv. þetta þjóðþrifamál?).

Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um 
málið, en hygg, að ef ófriðurinn helst, 
þá muni hv. þm. ísaf. (M. T.) og öðrum 
skiljasf það, að betra væri að samþ. 
frv. þetta.
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Forseti: Jeg tel mjer skylt að gera 
kunnugt, að jeg greiði þessu frv. atkv. 
til Nd., — en ekki af því, að mjer líki 
það, eins og það nú er orðað, heldur af 
þvi, að jeg nú veit, að bjargráðanefndir 
beggja deild hafa verið í samráðum um 
þetta mál — og tel því rjett, að hv. Nd. 
fái það til athugunar, en efalaust að 
hún muni ekki samþ. það óbreytt, og 
frv. því koma aftur til atkv. hjer í deild- 
inni..

Atvinnumálaráðh. (S. J.): Jeg vildi 
að eins lýsa því yfir, að jeg greiði ekki 
atkv. um frv. þetta; ekki af því, að jeg 
álíti ekki margt gott í því, heldur af 
því, að það leggur stjórninni svo mikla 
ábyrgð og vanda á herðar, að jeg tel 
rjettara, að það komi frá þinginu einu.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7 : 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu 
já: M. K„ S. F„ G. G„ G. Ó„ H. Sn„

Jóh. Jóh„ G. B.
nei: M. T„ S. E„ E. P„ H. St„ K. E„ 

K. D.

S. J. greiddi ekki atkv.

Frv. afgr. til Nd.

Á 31. fundi i Nd„ laugardaginn 25. 
mai, var útbýtt

Frumvarpi til laga um fólksráðninga- 
stofu í Reykjavík og um vald lands- 
stjórnarinnar til að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki cg bjargarvana,

eins og það var samþ. við 3. umr. i Ed. 
(A. 207).

Á 32. fundi i Nd„ mánudaginn 27. 
maí, var frv. tekið til 1. um r.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 33. fundi í Nd„ þriðjudaginn 28. 
maí, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins geta 
þess alment að nýju, sem jeg tók fram 
í till. frá mjer á dögunum, að ekki er 
nægilegt, til þess að tryggja framtið 
landsins, að ráðstafa fólkinu, þegar það 
er orðið bjargarvana, heldur verður að 
styrkja það áður en það er komið á von- 
arvöl, svo að til þess komi aldrei. pessu 
vildi jeg skjóta til bjargráðanefnar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

bjargráðanefnar (sjá A. bls. 545) með 
öllum gr. atkv.

Á 37. fundi i Nd„ laugardaginn 1. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 207, 
227, n. 260, 261).

Frsm. (Sigurður Sigurðsson): Eins 
og kunnugt er, er þetta frv. um fólks- 
ráðningarskrifstofu o. s. frv„ komið frá 
hv. Ed. Bjargráðanefnd þeirrar deildar 
flutti það, en aðalhöfundur þess mun 
vera hv. 1. landsk. varaþm. (S. F.). 
Bjargráðanefnd hv. Ed. hafði sam- 
vinnu við bjargráðanefnd hv. Nd. um 
þetta frv„ og er mjer óhætt að segja, að 
neðri deildar nefndin hafi þá fallist á 
stefnu frv. i öllum aðalatriðum.

Nefndin hefir nú á ný haft þetta frv. 
til athugunar, og eins og menn geta 
sjeð af nál. á þgskj. 260, leggur meiri
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hlutinn lil, að frv. verði samþ. óbreytt. 
Hins vegar hafa tveir hv. nefndarmenn 
komið fram með brtt. á þgskj. 261, er 
fara fram á allverulegar breytingar á 
frv. peir leggja til, að feldar verði í 
burtu 2., 4. og 6. gr. frv. ásamt nokkr- 
um hluta 5. gr., eða í stuttu máli öll 
ákvæði frv. er lúta að því, að heimila 
landsstjóminni að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki.

Meiri hluti nefnarinnar verður að 
mæla á móti þessum brtt. og ráða hv. 
deild til að samþ. það óbreytt. Jeg hygg, 
að óhætt sje að fullyrða, að meiri hlut- 
inn líti svo á, að tilgangi frv. sje tals- 
vert spilt, verði heimildin til þess að 
ráðstafa bjargarvana fólki og atvinnu- 
lausu numin burtu. Reyndar skal jeg 
geta þess, að sumir í meiri hluta nefnd- 
arinnar telja vafasamt að hve miklu 
haldi þessi ákvæði geti komið. Aftur 
hafa aðrir, og á meðal þeirra er jeg, trú 
á því, að heimild þessi geti komið að 
miklum notum, ef ekki beinlínis, þá 
óbeinlínis. Jeg hafði meira að segja til- 
hneigingu til þess að ganga lengra en 
í frv. er gert.

Jeg skal leyfa mjer að vekja athygli 
á brtt. á þgskj. 227. Nefndin hefir að 
vísu ekki rætt hana, en jeg hygg óhætt 
að lýsa þvi yfir, að hún fallist á hana, 
enda mun svo litið á, að hún sje fremur 
orðabreyting en efnisbreyting.

Meiri hl. ræður sem sagt til þess að 
samþykkja frv. óbreytt. En nú munu 
menn brátt fá að heyra, hvað minni hl. 
hefir fram að færa, sínu máli til stuðn- 
ings.

Jörundur Brynjólfsson: Við tveir 
nefndarmenn höfum ekki getað orðið 
sammála meðnefndarmönnum okkar, 
að öllu leyti, um frv.

Eins og brtt. okkar, á þgskj. 261, ber

með sjer, teljum við 2. og 4. gr., og þau 
önnur ákvæði í frv. er snerta þær, til- 
gagnslaus, eins og þau eru orðuð. A- 
kvæði 2. gr. eru þannig, að þegar þyrfti 
að beita þeim, væri það orðið um sein- 
an. Ef þau ættu að koma að einhverj- 
um notum, þyrfti að orða þau svo, að 
stjórnin hefði heimild til að ráðstafa 
fólki fyr en það væri orðið bjargar- 
vana. Stjórnin ætti að hafa heimild til 
að skipa fólki að vinna (framleiðslu- 
vinnu) áður en það væri orðið bjargar- 
laust. En eins og 2. gr. er orðuð nú, 
hefir stjórnin ekki heimild til þessa fyr 
en menn geta ekki bjargað sjer sjálfir.

pegar svo er orðið ástatt, — en það 
myndi aðallega koma fyrir í kauptún- 
um —, má búast við, að vetur sje geng- 
inn í garð, en það er á þeim tíma árs, 
sem búast má við að ókleift sje að koma 
fólki í burtu. Ákvæði þessarar greinar 
er því algerlega máttlaust pappírsgagn, 
er að engu liði myndi koma. Til þess að 
það kæmi að notum, þyrfti landsstjórn- 
in að hafa heimild til að skipa fólki að 
fara þangað, sem atvinnu væri unt að 
fá, ef ástæða væri til að óttast, að það
yrði atvinnulaust síðar.

Auk þessa er annað ákvæði þessarar
sömu greinar, er gerir það vafasamt, að 
hvaða haldi þessi heimild geti komið. 
Ekki er hægt að setja fólk niður sam- 
kvæmt þessu frv., nema með samþykki 
stjórnarvalda þeirrar sveitar eða bæjar, 
er eiga að taka við fólkinu. Sveitar- 
stjórnir þær, sem eiga hlut að máli, 
verða að gefa samþykki sitt til þess, að 
fólk megi setjast þar að. pó að geramegi 
ráð fyrir því, að sveitarstjómir hafi ekki 
á móti því, að taka við þessu fólki, þá 
gætu þær það ekki, nema þær hefðu 
visan samastað fyrir fólkið. Nú getur 
staðið svo á, að efnuð heimili, er gætu 
tekið við nokkrum mönnum, þurfi ekki
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beinlínis á fólki að halda og synji af 
þeirri ástæðu málaleitunum sveitar- 
stjórnarinnar. Af því myndi beinlínis 
leiða, að sveitarstjórnir yrðu að neita 
því, að taka við fólkinu, og gæti lands- 
stjórnin þá ef til vill ekki ráðstafað því.

í þessari grein er ákveðið, að lands- 
stjórnin megi ráðstafa vinnufæru en 
atvinnulausu og bjargarvana fólki. En 
þá virtist meiri jöfnuður, ef einnig 
mætti skylda þá menn, er gætu bætt 
fólki við sig, til að taka við því. J?á fyrst
mætti búast við gagni af lögunum.

Jeg þarf ekki að fara frekari orðum 
um þetta; hygg að það sje mönnum 
nokkurn veginn Ijóst. 4. og 6. gr. og síð- 
ari hluti 5. gr. standa í sambandi við 
2. gr., og þarf jeg því ekki að fjölyrða 
um þær.

Ef samþykkja ætti eitthvað í þessa 
átt, þyrfti vald landsstjórnar að vera 
miklu viðtækara. Sje jeg ekki heldur 
neitt því til fyrirstöðu, að landsstjórn- 
inni sje heimilað vald til þess að skipa 
ungu fólki og vinnufæru að leita sjer 
atvinnu. En þá þyrfti það ákvæði að 
vera orðið svo, að hægt væri að ráðstafa 
fólkinu áður en það yrði um seinan. En 
til þessa er frv. algerlega ónógt.

Ef atvinnuvegir vorir geta ekki starf- 
að í sumar, eins og tæki og áhöld leyfa, 
vegna fólksskorts, væri það þjóðarbú- 
skapnum hið mesta mein og hin mesta 
nauðsyn að reyna að bæta úr því, eftir 
þvi sem unt er. Er jeg ekki í neinum 
vafa um, að t. d. hjer í Rvik og ef til 
vill víðar væri margt fólk, er ekki hefði 
neinn nytsamlegan starfa. Sæi jeg þá 
ekki eftir því, þó-að fólk þetta yrði knúð 
til að vinna með lögum, þegar horfurn- 
ar um afkomu þjóðarinnar eru jafn- 
erfiðar sem nú.

En sem sagt er frv. alveg ónógt til 
þessa, og þyrfti því að herða að mun

á ákvæðum þess. Nú eru þau þannig, að 
þá fyrst, er alt er komið í þrot og vetur 
stendur fyrir dyrum, má grípa til þess- 
ara úrræða. En þá væri það um seinan. 
En það sem olli því, að við bárum ekki 
fram breytingar, sem fóru í þessa átt, 
var það, að okkur flutnm. að þessum 
brtt. þóttu litlar horfur á, að slík ákvæði 
yrðu samþykt.

Bjarni Jónsson: Mjer þótti vænt um 
margt af því, sem hv. síðasti ræðumaður 
(J. B.) sagði. Hann virtist þar ekki langt 
frá þeirri skoðun, sem jeg hefi haldið 
fram hvað eftir annað, að það væri ætíð 
varlegast að búast svo við, að það gæti 
komið fyiir, að landsmenn yrðu nauðu- 
lega staddir. Jeg hefi bent á, að ekki 
þyrfti annað en að skip þau, er landið 
hefir á að skipa, færust, yrðu numin 
hernámi eða glötuðust á einhvem hátt. 
pað eru þessi skip, sem eiga að færa að 
landinu vörur þær, er það fær með 
samningum við erlendar þjóðir. Færust 
nú þessi skip, áður en þau hefðu flutt til 
landsins vetrarfor'öa, stæðu menn uppi 
bjargarlausir, og gæti þar orðið þau 
brögð að, að menn felli úr hungri.

Skal jeg nú ekki fjölyrða frekar um 
þetta, sem jeg hefi oft áður rætt, en 
snúa mjer að frv. í sambandi við þessa 
skoðun, er jeg nú lýsti.

pað er þá fyrst, að jeg tel slík frv. 
sem þessi eiga að gera ráð fyrir því, 
að menn noti sem best sumartímann, 
sem nú er byrjaður, til að rækta jörð- 
ina og afla af henni, líkt og farið var 
fram á með till. þeirri, er jeg flutti nú 
fyrir skemstu og hv. þm. gerðu mjer 
þann greiða að fella fyrir mjer. par 
til heyrir, að sjá bændum fyrir vinnu- 
krafti. Fráfærur eru þeim mun sjald- 
gæfari, sem bændur eiga í meiru fólks- 
hraki. Kvikfjeð er bústofn bænda, og
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það verður að vera sá stofn, er þjóðin 
lifir af, ef sjávarútvegur bregst og aðr- 
ar atvinnugreinir falla í auðn. Verður 
því að auka þessa atvinnugrein, kvik- 
fjárræktina, og hlynna svo að henni, að 
hún geti haldið lifinu i þessari þjóð á 
komandi árum, ef illa fer. Jeg bið menn 
að gæta þess, að jeg er ekki að segja, 
að þetta verði. Jeg er engu að spá hjer 
um, en segi, að það liggi svo nærri, að 
þetta geti orðið, og enginn sá er bú- 
maður, sem ekki býr sig undir að mæta 
áföllum. Og með hvcrju býr þjóðin sig 
undir það áfall, er nú nefndi jeg? Með 
því að auka búskap og hjálpa bændum 
til að fá verkafólk til að reka hann. En 
hvernig á að útvega fólk ? Með þvi, sem 
hjer er farið fram á í frv., að setja á 
stofn fólksráðningarskrifstofu í Reykja- 
vik. En það verður seint um langan veg 
að spyrja sönn tíðindi. pað verður erfitt 
fyrir bændur vestan, norðan og austan 
að leita til Reykjavíkur upplýsinga um 
fólk eða ráðningar. En alstaðar á land- 
inu eru kaupstaðir og þangað er styttra 
fyrir bændur að snúa sjer til ráðninga- 
manna. pess vegna væri rjettara að 
heimila stjórninni að setja upp fólks- 
ráðningaskrifstofur þar, sem tiltækilegt 
virðist úti um land, eða þó fremur, að 
fela bæjar- og sveitarfjelögum fólks- 
ráðninguna. En þó gæti það komið fyr- 
ir, eins og nú er í pottinn búið, að valdi 
þyrfti að beita, og þyrfti þá stjórnin að 
hafa lagaheimild til að skipa mönnum í 
vistir, en það er það fólk, sem bíður 
eftir kraftaverki, svo sem að síldarút- 
vegur verði sem áður, enda þótt vitað 
sje, að slikt geti ekki orðið. pað bíður 
svo og liggur uppi á sínu fólki allan 
sumartimann og er svo á nástrái þegar 
veturinn kemur. pví þyrfti stjórnin að 
hafa það í hendi sjer, að duga bæjar- og 
sveitarstjórnum í þvi, að koma þessu

fólki í vistir, til að vinna fyrir fram- 
leiðsluna.

Fyrir því vildi jeg ekki leggja það til, 
eins og 2 aðrir hv. þm., að 2. gr. frv. 
sje numin burtu, heldur að frv. væri 
ekki nema 2. gr. pað er þarflaust nema 
2. og 6. gr., sem þessir hv. þm. (J. B. 
og porst. J.) líka vilja fella burtu. Jeg 
teldi því nægilegt, að samþ. 2. gr. með 
nauðsynlegum breytingum.

Jeg skal nefna það um leið, úr þvi að 
jeg tala um 2. gr., að i henni er allund- 
arleg nafnháttarmynd. par. stendur: 
petta má því að eins s k e, að stórfeld 
bjargarvandræði verði eða vofi yfir, o. 
s. frv. Mjer er það ókunnugt, að nokkur 
nafnháttur í íslensku máli endi á e. 
Held jeg, að þá væri betra að hafa ekki 
þetta orð um hönd nema hafa sömu 
reglu og um aðra nafnhætti og færa 
til samræmis. Yrði þá víst að færa það 
til samræmis við t. d. að sjea = s j á, 
og yrði það þá s k j á. Annars eru til í 
íslensku önnur sagnorð, er setja mætti 
í stað orðskripis þessa, sem komið er 
úr þýsku í dönsku og þaðan inn i ís- 
lenskuna. En í sambandi við setningu 
þá, er jeg las upp, verð jeg að leggja 
áherslu á, að þessar ráðstafanir eiga að 
vera til þess að forða vandræðum. pví 
að þegar stórfeld vandræði eru orðin, 
hver getur þá tekið við bjargarvana 
fólki? pað geta ekki bændur, heldur 
verða bæjar- og sveitarsjóðir að gera 
það. En hvernig á að forða því, að bjarg- 
arvandræði verði? Með þvi að rækta 
landið og færa það sjer sem best í nyt, 
eins og hæstv. forsætisráðherra benti 
oss á fyrir skemstu i ágætri ræðu. pess 
vegna á að setja upp ráðningastofu nú 
þegar og ráða fólk nú, ekki að eins svo, 
að því verði lokið fyrir sláttinn, heldur 
nú þegar. pað er kominn tími til, og 
orðið heldur seint, að fara að erja jörð-
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Ina og setja niður jarðepli. petta frv. 
hefði átt að vera tilbúið fyr, því að fs- 
lendingar vita vel, hve nær þeir eiga að 
<?rja jörðina, svo að ávaxtar megi vænta. 
J>ingið var kvatt saman svo snemma 
til þess, að yrði búið áður en bjargræðis- 
tíminn hófst.

Um 3. gr. þarf ekki að ræða. Hún 
má vera slík sem hún er, breytt í sam- 
ræmi við 2. gr. Ekki sje jeg heldur, hvað 
■er á móti 4. gr., þótt sumir vilji fella 
hana niður. Hún kann að vera ónýt 
grein. pað þýðir ekkert að vera að tala 
um, hve margt fólk sje orðið bjarga- 
vana. Eftir því á ekki að bíða.

Um 5. gr. þarf fátt að segja. pað get- 
ur vel verið rjett, ef stjórnin skyldar 
menn til að fara í vistir, að hún borgi 
ferðirnar, en þeir, sem við taka fólkinu, 
gætu lika borgað. En það er annað, sem 
vantar í þessi lög, og það nefndi hv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.). En það er að skylda 
menn til að taka við þessum hjúum. Ef 
íslendingar ætla að vera forsjálir og 
framsýnir og vera við því búnir, sem 
að gæti borið, þá verða allir bændur að 
búa ekki að eins fyrir sjálfa sig, heldur 
og alt landið og þjóðina. peir verða að 
stækka bú sín, heyja meira og fjölga 
skepnunum, ef fært er, til þess að auka 
stofninn svo, að landið geti bjargast við 
sitt í framtíðinni. petta verður að reikna 
út og skifta vinnukraftinum eftir því. 
petta er afarmikið vandaverk, og væri 
þar ekki nógur fólkskrafturinn einn, 
heldur og að hafa búskapareinvalda,eins 
og í pýskalandi. par hafa þeir haft eina 
allsherjar matselju — karlkyns þó, — 
er skamtað hefir öllu landsfólkinu. 
pannig hafa þ e i r mætt örðugleikun- 
um, en ekki með atkvæðagreiðslum og 
ræðum á þingfundum, þar sem sitt sýn- 
ist hverjum. Heimild landsstjórnarinn-

Albt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

ar skyldi heimila að skipa mönnum í 
vist og skipa mönnum að taka hjú.

En hvað viðvíkur 6. gr., sem hv. flm. 
brtt. á þgskj. 261 vilja að falli burtu, 
þá tel jeg það ekki rjett. En hún á ekki 
sjerstaklega að eiga við þá, sem ráðnir 
eru samkvæmt 2. gr., því að þeir þurfa 
ekki að vera heilsulausari en hinir. En 
það ætti að skylda alla, sem í vist fara, 
að hafa læknisvottorð. það er ekki gott 
í strjálbygðu landi að fá mann með ill- 
kynjaðan sjúkdóm inn á heimili, þar 
sem engin þekking er fyrir hendi nje 
önnur tök til að verjast. pað gæti orðið 
til þess, að alt fólk á bænum legðist í 
sama sjúkdómi. Hjer ætti því að vera í 
lögum, að hver sá maður, sem ræðst í 
vist, hafi læknisvottorð. pað er og 
merkilegt, að hjer eru engin lög um það, 
að menn skuli hafa meðmæh frá þeim, 
sem þeir voru fyr hjá. Verða menn 
því að renna blint í sjóinn, er þeir ráða 
sjer hjú, um heilsufar og annað. Mætti 
því gjarnan í þessi lög setja almenn 
ákvæði um það, að fólk, sem ræður sig 
í vist, sjerstaklega þar, sem örðugt er að 
ná í lækni, skuli hafa vottorð eða með- 
mæli frá þeim, er þeir hafa áður unnið 
hjá.

Jeg hefði talið betra, að hv. bjargráða- 
nefnd hefði hugsað um þetta og breytt 
frv. í þá átt, er jeg nefndi. En hún gerir 
það þá líklega við 3. umr. Ef ekki, þá 
myndi jeg leita að þeim mönnum, er 
hefðu líka skoðun minni hjer um, hvort 
þeir vildu ekki koma með brtt. til 3. 
umr., því að nú er frv., að þessu leyti, 
verra en ekki, ef það verður sam- 
þykt.

Frsm. (Sigurður Sigurðsson): pað, 
sem jeg heyrði af ræðu hv. þm. Dala. 
(B. J.), fanst mjer heldur styðja frv.
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á þgskj. 207 en hitt. Hann hafði að visu 
ýmislegt við það að athuga, og flestar 
aðfinningar hans við það voru að mínu 
áhtj meira og minna á rökum bygðar. 
En mjer skildust athugasemdir hans 
fara í öfuga átt við brtt. á þgskj. 261. 
Mjer skildist hann, sem sagt, vilja ganga 
lengra en frv., og herða á ákvæðum 
þess, fremur en draga úr. (B. J.: það er 
rjett!). Meðal annars gat hann þess, að 
rjett væri að hafa ráðningastofur víðar 
en í Reykjavík. pessu er jeg í sjálfu sjer 
ekki mótfallinn. En hjer verður fyrst 
að líta á kostnaðarhliðina. petta myndi 
vitanlega hafa nokkuð mikinn kostnað 
í för með sjer. En það má líka taka til 
greina, að þar hlýtur að vera mest þörf 
þessara ráðningastofa, sem fólkið er 
margt, en síður þörf þar sem það er fátt. 
par er hægra að ná til fólks, og þar 
þekkja bændur í nærhggjandi sveitum 
svo að segja hvern mann. En svo er ekki 
um fólksmarga kaupstaði, eins og Rvík 
og Hafnarfjörð. þar þekkja kaupstaðar- 
búar ekki einu sinni hver annan, hvað 
þá að bændur úr sveitum, nær eða fjær, 
geti vahð úr eftir kunnugleika. Eftir 
því, sem fólkinu fjölgar, verður kunn- 
ugleikinn minni. Af því leiðir, að á 
slíkum stöðum er meiri þörf ráðninga- 
stofu.

Með þetta fyrir augum er það lagt 
til að setja upp ráðningastofu hjer í 
Reykjavík. Nú er komið svo, að jafn- 
vel menn úr næstu sveitum eiga mjög 
erfitt með að fá fólk í Reykjavík. En það 
er ekki af því, að fólkið sje ekki til, 
heldur af hinu, að bændur þekkja það 
ekki og vita ekki af því.

Hv. sami þm. (B. J.) áleit, að ef þess- 
ar brtt., á þgskj. 261, yrðu samyktar, þá 
yrði frv. verra en einkis nýtt. Jeg er 
honum í raun og vera samdóma um 
þetta. Jeg tel það ekki aðalatriði frv.

að heimila stjóminni að setja hjer fólks- 
ráðningaskrifstofu. Hitt tel jeg miklu. 
meira vert, að landsstjórnin hafi ráð æ 
að ráðstafa fólki, ef þörf gerist; en vit- 
anlega áður en það er of seint og fólkið 
orðið þurfalingar. Hv. sami þm. (B. J.) 
áleit líka, að þó að 2. gr. væri feld, þá 
væri ekki ástæða til að fella 4. gr., og er 
það rjett. Hann gat þess líka um 6. gr., 
að ekki væri meiri ástæða til að heimta 
læknisvottorð af fólki, sem ræðst eftir
2. gr., en öðru fólki, sem ræður sig í 
kaupavinnu eða vist. Jeg er honum einn- 
ig samdóma um þeíta. En jeg býst við, 
að það hafi vakað fyrir þeim, er sömdu 
frv., eða mestan þátt eiga í þvi, að það 
er orðið til, að um það fólk gæti verið 
að ræða, sem brosíið hefði nauðsynlega 
aðhlynningu og hreinlæti, og gæti því 
hafa tekið ýmsa næma sjúkdóma, svo 
sem kláða eða önnur óþrif, og væri þvi 
nauðsynlegt, að menn hefðu vottorð um, 
að svo væri ekki. En þetta getur líka átt 
við efnabetra fólkið, sem við betri kjör 
á að búa. Og sumir næmir sjúkdómar 
munu vera einna tiðastir meðal þess 
fólks, sem við best kjör á að búa.

Jeg heyrði ekki nema litið af ræðu 
hv. 1. þm. Reykv. (J. B.). En að því 
leyti, sem jeg heyrði ræðu hans, gat jeg 
ekki almennilega skilið hugsanasam- 
bandið milli brtt. hans og þess, er hann 
sagði. Hann gat þess, að það væri of 
seint að ráðstafa fólki er það væri orðið 
bjargarvana. Jafnvel þótt orðalag frv. 
megi skilja á þann hátt, þá er það dá- 
lítið langsótt, og vitanlega er til þess 
ætlast í frv. að ráðstafa fólkinu áður 
en það er orðið bjargarvana. Jeg geri 
ráð fyrir, að þvi eigi að ráðstafa þá er 
útlit er fyrir, að það geti ekki fætt sig 
og klætt á eigin ramleik. Jeg kann verst 
við þau tvö orð í frv. „ske“ og „bjargar- 
vana“. Nú fanst mjer það hugsun hv. 1.
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þm. Reykv. (J. B.), að ef þetta orð, 
„bjargarvana“, væri strikað út úr frv., 
þá yrði það aðgengilegra. Hefði hann 
þá átt að koma með brtt. um að fella 
J>að orð burtu. Jeg er honum samdóma 
um, að þetta orðalag er óviðfeldið, og 
vil, að landsstjórnin láti skríða til skar- 
ar fyr en fólk er orðið bjargarvana og 
án tillits til þess, hvort sjeð er fyrir 
því eða ekki. Jeg vil láta ráðstafa öll- 
um, sem ekkert gera, af því að þeir ann- 
aðhvort vilja ekki eða nenna því ekki. 
(E. A.: Hver ætli vilji taka það fólk?). 
peir verða margir, sem vilja það, þvi 
að þótt margir unglingar t. d. sjeu 
ódælir og latir hjer í Reykjavík, þá verð- 
ur alt annað uppi á teningnum, er þessir 
sömu unglingar koma upp í sveit, til 
fólks, er með þá kann að fara.

Út af athugasemdum hv. þm. Dala. 
(B. J.) og annara, gagnvart þessu frv., 
get jeg lofað því fyrir nefndarinnar 
hönd, að það skal verða athugað til 3. 
umr. Um leið vil jeg fara þess á leit við 
hv. flm. till. á þgskj. 261, að þeir taki 
þær aftur að þessu sinni. og láti þær 
bíða til 3. umr. pað er ekki óhugsandi, 
að samkomulag geti náðst milli meiri 
og minni hl. nefndarinnar áður en 
lýkur.

porsteinn Jónsson: pað, sem jeg hafði 
sjerstaklega að athuga við þetta frv., var 
það, að mjer fanst það ekki ganga nógu 
langt hvað það snerti að ráðstafa at- 
vinnulausu fólki. En ef ekki væri hægt 
að fá þingið til að ganga lengra, þá álit 
jeg og meðflutningsmaður minn, hv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.), að þær greinar, sem 
við viljum láta fella burtu, hafi ekkert 
að þýða. Við hjeldum, að það væri ekki 
til neins að ganga lengra; það myndi 
ekki fást samþykki þingsins til þess að 
ráðstafa fólki, sem atvinnulaust væri,

ef það hefði nóg fyrir sig að leggja. En 
ef hv. deild vill ganga svo langt, að ráð- 
stafa atvinnulausu fólki, þótt það sje 
ekki bjargarvana, er ekki nennir að 
vinna, eða hefir ekki dáð i sjer til þess 
að útvega sjer atvinnu, þá er jeg þeirrar 
skoðunar, að það sje rjett, að þingið 
gangi þá leið, því að eins og tekið hefir 
verið fram áður, varðar þjóðfjelagið 
ekkert meira en að hver einstakur mað- 
ur verði látinn vinna eitthvert það starf, 
sem að gagni má koma. En eins og á- 
kvæði þessa frv. eru, um að ráðstafa 
því fólki, sem er bjargarvana, þá áht 
jeg, að of seint verði gripið i taumana, 
þótt þetta frv. verði samþ. pvi að ef 
ætti að fara að framkvæma nokkuð eftir 
því, mundi það ekki verða fyr en í vet- 
ur, að fólkið yrði orðið svo bjargar- 
vana, að það þyrfti að fara að ráðstafa 
því.

Af þessum ástæðum og þeim athuga- 
semdum, sem fram eru komnar við frv., 
er jeg og hv. meðflutningsmaður minn 
(J. B.) til með að taka þessar brtt. 
aftur og vita hvort samkomulag fæst 
í nefndinni um aðalatriðin, þvi að til- 
gangur okkar var að fella burtu þessar 
greinar af því að við álitum þær þýð- 
ingarlausar, eins og frv. var úr garði 
gert. — En hvað till. á þgskj. 227 snert- 
ir, þá sje jeg enga ástæðu til annars en 
að nefndin geti fallist á hana.

Jörundur Brynjólfsson: pað er að eins 
örstutt athugasemd út af ummælum hv. 
frsm. bjargráðanefndar (S. S.). Reynd- 
ar hefir hv. 2. þm. N.-M. (porst. J.) 
tekið það fram, er máli skifti. petta (um 
ákvæði 2. gr.) bar á góma í nefndinni, 
og virtist okkur þessi ákvæði vera 
gagnslítil, eins og þau eru i frv., ef þau 
væru til þess ætluð, að koma að nokkru 
liði. En aftur á móti virðist mjer, að
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skoðanir okkar flm. brtt. á þgskj. 261 
og hv. þm. Dala. (B. J.) falli saman um, 
að nauðsynlegt sje, að landsstjórnin 
mætti ráðstafa atvinnulausu fólki í tíma. 
En samkvæmt 2. gr. frv., á þgskj. 207, 
hefir landsstjómin ekki heimild til að 
beita þvingun við fólkið fyr en full- 
sýnt er, að yfir vofi hættulegur bjargar- 
skortur, en það er ekki auðvelt að sjá 
slíkt fyrir, og þess vegna sýnist mjer, að 
í þeim efnum ætti stjórninni að vera 
fengið svo mikið vald, að hún þyrfti 
ekki að bíða eftir þeim skýlausu horf- 
um. petta var það, sem kom okkur til 
að nema í burtu þessar greinar, vegna 
þess, að við vorum sannfærðir um, að 
þær eru, eins og þær eru orðaðar, því 
nær eða alveg gagnslausar.

Hv. frsm. (S. S.) drap á, að hann 
hefði ekki fylgst með því, sem jeg sagði, 
pað var von til þess, því að hann var 
ekki viðstaddur þegar jeg byrjaði ræðu 
mína, — en jeg Ijet það álit mitt í ljós, 
að til þess, að frv. þetta kæmi að nokkr- 
um notum, yrði að ganga miklu lengra, 
og það er mín skoðun,að alvegrjettmætt 
sje, að landsstjórnin hafi fult vald til 
að skipa fólki að vinna að þeim verk- 
um, sem mest nauðsyn og gagn megi að 
verða. Með þeirri von, að hv. meiri hl. 
nefndarinnar komist á sömu skoðun, get 
jeg vel fallist á þau ummæli hv. 2. þm. 
N.-M. (porst. J.) að taka aftur brtt. við 
þessa umr. málsins.

Gísli Sveinsson: Jeg vildi leyfa mjer 
að gera nokkrar athugasemdir við þetta 
mál, og ekki síst, ef það á að fara aftur 
til nefndarinnar. Mjer fór eins og hv. 
frsm. meiri hl. nefndarinnar (S. S.), að 
jeg skildi í fyrstu ekki hvað hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) fór. Eftir því, sem lá í 
brtt., virtist það svo, sem hann og hv. 
meðflutnm. hans (porst. J.) vildi ekki

hafa þessi ákvæði í frv. Síðar kom það 
í ljós, í ræðu hv. þm. (J. B.), að honum 
þótti frv. ekki nógu víðtækt. (J. B.: Hv. 
2. þm. N.-M. (porst. J.) talaði um það). 
Já, en þá þegar skildist hver meiningin; 
var, þegar hv. 1. þm. Reykv. (J. B.)’ 
hafði talað til fulls, og verð jeg að segja, 
að þá var rjetta leiðin vitanlega alt önn- 
nr en að fara að nema ákvæðin í burtu, 
sem sje heldur að breyta frv. En það 
getur vel verið, að það sje ekki kleift, 
svo að vel sje, og mjer finst þá ekkí 
nema eðlilegt, þó að nokkrum hv. þm. 
sýnist það ekki álitlegt, að láta stjóm- 
ina, hversu góð sem hún væri, hafa 
slíka víðtæka heimild. Málið hefir líka 
fleiri hliðar. pað er ekki að eins, að 
landstjórnin eigi að hlaupa undir bagga 
með atvinnulausu fólki og bjargarvana, 
heldur á hún líka að koma því einhvern 
veginn fyrir, og þá verður hún að hafa 
heimild til að setja fólkið niður þar, 
sem henni gott þykir, ef ekki verður 
öðruvísi. Jeg er nú á því, að ekki sje 
ráðlegt að setja slíka heimild í lög, þó 
að svo ári sem nú, og margt sje ískyggi- 
legt fram undan, því að þótt lýðurinn 
í Reykjavík eða annarsstaðar sje orð- 
inn atvinnulaus, og búið að ráðstafa 
því fólki, sem viljugt vill fara, þá er 
ekki ráðlegt að láta landsstjómina drífa 
fólk inn á sveitaheimili, sem ekkert brúk 
hafa fyrir það og kann ske vill ekkert 
með það hafa; það verður ekki affara- 
sælt. pað verður að fara einhverjar 
skaplegri leiðir.

Mjer finst annars, að frv. fari nógu 
langt með heimild sinni í 2. gr., og að 
ekki sje ástæða til að skilja hana þannig, 
að það sje ekki heimilt fyrir stjórnina 
að taka í taumana fyr en allir eru bjarg- 
arvana. Mjer skilst, að í frv. sje heimild 
vinnulausu fólki, en það þarf að vera 
fyrir stjórnina til þess að ráðstafa at-
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vinnufært, og það finst mjer líka verða 
að vera nokkurn veginn sjálfsagt skil- 
yrði; því að ef fólkið er ekki vinnufært, 
er engin spuming um að ráðstafa því 
til vinnu, og ekki hægt að kúga menn 
i hjeruðum til að taka fólk, sem ekki 
er vinnufært.

í öðru lagi er svo bjargarvana fólk. 
pví getur stjórnin að sjálfsögðuráðstafað, 
ef það er að eins bjaargarvana,en vinnu- 
fært, því ef það er ekki vinnufært, gilda 
alt aðrar reglur. pví skilst mjer, að með 
þessu frv. sje það í raun rjettri einungis 
meiningin að ráðstafa atvinnulausu 
fólki og láta það vinna þar, sem þörf 
er á vinnunni. pað gefur að skilja, að 
þetta verður að gerast eftir því, sem 
til hagar hjer á landi, og eftir því, sem 
frjálsræði þeirra stjómarvalda, sem hjer 
eiga hlut að máli, krefur. pað má ekki 
reka fólkið með nauðung annars vegar 
upp í sveitirnar, svo og svo mikið af at- 
vinnulausum lýð, því að það verður ein- 
mitt hlutverk viðkomandi sveitarstjórn- 
ar að ráðstafa fólkinu innan sveitarinn- 
ar, ef ekki gengur saman með vinnu- 
veitendum þar í sveitinni og verkafólk- 
inu. Menn verða að athuga það, að vel 
getur komið fyrir, að mjög margir verði 
atvinnulausir og heilsulausir, og svo í 
öðru lagi, að þeir, sem vilja vinna og 
eru atvinnulausir, geti ekki útvegað sjer 
hana vegna þess, að ekki eru fólksráðn- 
ingastofur. En annað mál er það, að 
ráðstafa því fólki, sem ekki er hægt að 
sjá farborða; en þar dugir engin kúg- 
un; eða að setja upp á bændur svo og 
svo margt fólk, sem enginn veit nema 
þurfi að framfæra blátt áfram á annara 
kostnað. pví verð jeg að ráða frá að 
fara lengra en gert er með þessum á- 
kvæðum, sem hjer eru sett, og álit jeg 
þau nógu skýr til þess, að ráðstafá megi 
atvinnulausu fólki eftir þeim, og líka

fólki, sem er bjargarvana, en það verður 
ætíð að vera ótvírætt skilyrði, að það 
sje vinnufært. pað gefur líka að skilja, 
að það nær ekki nokkurri átt að treysta 
landsstjórninni einni til þess, því að þótt 
hún væri öll af vilja gerð, gæti hún ekki 
gert það ein, svo að nokkur mynd yrði 
á því.

Jeg skal svo að lokum minnast á eitt 
atriði, en það er að eins orðabreyting. 
pað er hjer í 1. gr. frv. talað um fjelag, 
sem heiti Fiskiveiðafjelag íslands; það 
er mjer vitanlega ekki til. pað heitir 
Fiskifjelag Islands, sem líklega er átt 
hjer við. En þessu getur hv. nefnd breytt 
fyrir 3. umr.

f
Frsm. (Sigurður Sigurðsson): Siðasta 

athugasemd hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
mun vera á alveg rjettum rökum bygð. 
Fjelagið heitir Fiskifjelag íslands; það 
er best að kannast við það. Að öðru leyti 
þakka jeg hv. þm. (G. Sv.) fyrir athuga- 
semdir hans, sem voru mjög skýrar og 
málinu til stuðnings.

Viðvíkjandi þeirri athugasemd, sem 
jafnvel hefir komið fram meðal hv. þm., 
að samhliða því, að heimila stjórninni 
að ráðstafa atvinnulausu fólki, þá þurfi 
um leið að skylda sveitirnar og aðra 
hluta landsins til þess að taka á móti 
fólkinu. Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) tók það 
rjettilega fram, að þetta nær vitanlega 
ekki nokkurri átt. Nefndin hefir heldur 
ekki hugsað sjer að heimila stjórninni 
slíkt vald, enda engin ástæða til þess að 
gera það.

pað er nú mín skoðun, að nóg atvinna 
sje til fyrir atvinnulaust fólk í landinu, 
ef vel er leitað. pað er talið, að bændur 
hjer á landi sjeu um 6600, þeir er 
búa á einu jarðarhundraði eða meiru. 
Vitanlega eru allmargir bændur í þess- 
ari tölu, sem búa á jörðum í sjóþorp-
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um og við sjávarsiðuna, og koma 
nokkrir þeirra hjer til frádráttar. En 
margir þeirra bænda, er búa við sjávar- 
síðuna, að minsta kosti hjer við Faxa- 
flóa, þurfa aukinn vinnukraft suma 
hluta ársins. Jeg býst þess vegna við, 
að af þessum 6600 sje að minsta kosti 
5000, sem þurfi á meiri eða minni 
vinnukrafti að halda að vorinu og sumr- 
inu, fram yfir fasta heimilismenn. Sum- 
um nægir ein manneskja, en þeir eru 
þó fáir. Fjöldinn allur tekur 2—3 kaupa- 
hjú um sláttinn, og margir 4—6. Jeg 
held því, að ekki sje of mikið sagt, að 
þessir 5000 bændur þurfi um 10000 
manns yfir sumarið, eða hver þeirra 
2 hjú til jafnaðar.

Nú er það vitanlegt, að í bæjum og 
kauptúnum þurfa hvergi nærri allir 
vinnufærir menn að leita sjer atvinnu 
annarsstaðar, heldur hafa þeir hana þar 
á staðnum, sem þeir eiga heima. Og 
svo er það hjer í Reykjavík og víðar. 
Jeg hygg því, að flestu, ef ekki öllu, at- 
vinnulausu fólki í bæjum og kauptún- 
um megi útvega atvinnu yfir vorið og 
sumarið, ef þvi er haganlega jafnað nið- 
ur og serit þangað, sem atvinnu er að 
fá eða eitthvað er að gera, án þess að 
um nokkra þvingun þurfi að ræða. En 
hitt er satt, sem hjer hefir verið minst 
á, að þetta mál er alt of seint á ferðinni. 
Stjórnin hefði átt að byrja þingið með 
þvi að leggja slíkt frv. fyrir það, svo 
að þessi ráðningastarfsemi hefði getað 
hafist strax i vor, og mundi hún þá 
hafa getað komið að miklun notum.

Jörundur Brynjólfsson: pað eru að 
eins örfá orð. Mjer virðist svo, sem hv. 
þm. misskilji þann tilgang, sem þetta 
frv. óneitanlega hefir. Tilgangurinn er 
sá beinlínis, að reyna að stuðla að því, 
að atvinna og framleiðsla verði sena

mest, en það er ótvírætt, að frv. nær 
ekki tilgangi sínum, eins og það er orð- 
að. Tilgangurinn er sá, að láta sem flesta 
vinna að framleiðslu á komandi sumri, 
og þó að það sje nokkuð seint fram 
komið, getur ekki hjá því farið, að það 
verði að nokkru gagni, ef það er fljótt 
samþ. og afgreitt. pví næst verður að 
athuga, hvort ekki eru margir þeir 
menn, sem fáanlegir myndu til að fara 
í sveit, eða þá vinna að einhverjum þeim 
störfum, sem nauðsynleg væru, og þeg- 
ar þær upplýsingar væru fengnar, þá 
að leitast fyrir um það, hvort ekki vant- 
ar menn til heyvinnu eða sjávarútvegs, 
og þá að skipa því fólki, sem ekki hefir 
vinnu, eða stundar gagnslausa vinnu, í 
vistir í sveitunum. En ef til ógnar vand- 
ræða horfir, getur hæglega til þess kom- 
ið, að nauðsynlegt verði að fá stjórn- 
inni heimild til að skipa fólki niður.

ATKVGR.
Brtt. 261. tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 13 : 1 atkv.
2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
4. —8. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 

— 227. samþ. án atkvgr.
Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án 
atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 17 : 1 atkv.

A 41. fundi í Nd., föstudaginn 7. júni, 
var frv. tekið til 3. u m r., með þeirri 
breytingu á fyrirsögninni, að fyrir 
„fólksráðningaskrifstofu“ komi

fólksráðningarstofu.
(A. 295, 308, 311, 312).

Sigurður Stefánsson: Brtt. við frv. 
hefir ekki verið útbýtt fyr en nú á fund-
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inum, og þar sem margir hv. þm. þykj- 
ust ekki hafa áttað sig á þeim, leyfi jeg 
mjer að óska þess, fyrir hönd nefndar- 
innar, að málið verði tekið út af dag- 
skrá.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 42. fundi í Nd., mánudaginn 10. 
júní, var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 295, 308, 311, 312).

Frsm. (Sigurður Sigurðsson): pegar 
bjargráðanefndin hafði frv. þetta á 
þgskj. 295 fyrst til athugunar og yfir- 
lits, þá komst hún að þeirri niðurstöðu, 
að ráða hv. deild til að samykkja það 
óbreytt. En það var ekki af því, að 
nefndin teldi frv. að öllu leyti gott og 
gallalaust,. En hins vegar hafði hún á- 
stæðu til að búast við, að þingi yrði 
slitið þá og þegar, og þar sem Ed. hafði 
afgreitt það í þessu formi, þá vildi 
bjargráðanefnd Nd. ekki tefja málið, 
og vildi því láta það taka sem minstan 
tima, með því að samþykja það óbreytt. 
En við 2. umr. komu fram, frá ýmsum 
hv. þm., athugasemdir við frv., sem 
nefndin kannaðist við að hefðu við mik- 
il rök að styðúast. Af þessu leiddi, að 
nefndin tók málið á ný til athugunar 
og flytur nú brtt. á þgskj.311. í öðru lagi 
skal jeg minna á brtt. frá hv. þm. Dala. 
(B. J.), á þgskj. 308, og enn fremur 
brtt. við brtt. nefndarinnar, frá tveim 
hv. þm. í bjargráðanefnd, og er sú brtt. 
á þgskj. 312.

Að því er snertir brtt. nefndarinnar, 
þá eru þær aðallega þvi fólgnar að færa 
út eða auka heimild landsstjórnarinnar 
til að ráðstafa atvinnulausu fólki. 2. gr. 
frv., eins og hún er nú, er lagt til að 
falli burt og 3. gr. verði 2. gr. Síðan 
komi ný grein, er verði 3. gr., og ræðir

um að ráðstafa vinnufæru fólki, „sem 
ekki verður ráðið til vinnu af fólksráðn- 
ingastofunni nje með frjálsum samn- 
ingum á annan hátt. Leggur nefndin til, 
að bæjar- og sveitarstjórnum veitist vald 
til að ráðstafa fólki, sem ekki fer i vist 
á annan hátt, „enda líkur til“, segir í 
greininni, „að það verði öðrum að 
byrði“. þetta vilja tveir nefndarmanna 
strika burt, svo að greinin fái á sig ský- 
lausari og hreinni blæ, þannig, að heim- 
ildin nái til alls þess fólks, sem ekki vill 
ráða sig af frjálsum vilja, hvort sem 
það hefir nokkuð fyrir sig að leggja eða 
ekki. Jeg skal játa það, að persónulega 
get jeg vel fallist á þessa brtt. hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) og hv. 2. þm. N.-M. 
(porst. J.). Og nefndin gerir þetta alls 
ekki að neinu kappsmáli. En með því að 
fella þessi orð í burtu eru myndaðar 
hreinar línur. Býst jeg raunar við, að 
menn líti svo á, að ákvæðið sje tölu- 
vert nærgöngult, en það kemur ekkí 
frekar fram við þá efnaminni en hina. 
Hugsunin, sem liggur bak við brtt. og 
þessa gr., er sú, að allir eigi að vinna, 
hvort sem líkamlegar þarfir krefjast 
þess eða ekki og hvort sem menn hafa 
mikið eða lítið fyrir sig að leggja. þótt 
þetta virðist hart í fljótu bragði, þá er 
það hið rjetta í þessu máli, eins og á 
stendur. pess ber vel að gæta, að frv. er 
nokkurskonar dýrtiðarráðstöfun að 
þessu leyti.

Enn fremur er það brtt. nefndarinnar, 
að 4. gr. sje orðuð eins og þar segir, á 
þgskj. 311. Aðalinnihald hennar er það, 
að ef bæjar- eða sveitarstjórn getur ekki 
ráðstafað fólkinu samkvæmt 3. gr. og 
horfur eru ískyggilegar, þá skuli hún 
safna skýrslum um ástandið og siðan 
snúa sjer til landsstjórnarinnar, og er 
þá svo fyrir mælt, að landsstjórnin hafi 
vald til að skipa fyrir um flutning á
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þessu fólki og skipa þvi í vistir. Enn 
fremur er þar til tekið, að ef bæjar- eða 
sveitarstjórn gerir engar fullnægjandi 
ráðstafanir að því er atvinnulaust fólk 
snertir, þá hafi landsstjórnin heimild 
til, að undangenginni aðvörun, að beita 
valdi til að ráðstafa því í atvinnu.

petta er nú aðalbrtt. nefndarinnar, 
og býst jeg við, að um þær verði aðal- 
]ega rætt, og ef skoðanir eru skiftar 
um málið, þá sje það einkum um þessi 
atriði.

Að því er snertir brtt. hv. þm. Dala. 
(B. J.), þá er þess að geta, að flestar 
brtt. hans eru, að meira eða minna leyti, 
teknar upp í brtt. nefndarinnar, að und- 
anteknu þó sektarákvæðinu, og brtt. 
undir 4. lið, þar sem þessi hv. þm. (B.
J.) leggur til, að ef stjórnin vill afstýra 
skorti, samkvæmt lögum þessum, skuli 
henni og heimilt að skipa mönnum hjú. 
Með öðrum orðum, þessi hv. þm. (B. J.) 
vill gera mönnum að skyldu að taka við 
því fólki, sem þannig er á sig komið. 
Jafnvel þött þetta kunni nú að sýnast 
í samræmi við það, að skipa atvinnu- 
lausu fólki í vistir, getur nefndin þó 
ekki fallist á það að ganga svo langt. 
Bæði er það allhart aðgöngu, og nefnd- 
in álitur ekki þörf að skipa mönnum 
hjú, því að þegar alls er gætt, þá er ekki 
fleira iðjulaust fólk en atvinna er fyrir 
i landinu, ef fólkinu er jafnað rjett nið- 
ur. Jeg þóttist leiða rök að því við aðra 
uinr., í framsögunni, að þörfin fyrir 
fólkið að vorinu og sumrinu sje svo 
mikil úti um landið, að það er meira en 
nóg að gera fyrir alla þá i bæjunum 
og kauptúnunum, sem ekki geta fengið 
vinnu þar heima fyrir. Nefndin geturþví 
ekki fallist á þessa till. hv. þm. Dala. 
(B. J.)

Að öðru leyti skal jeg geta þess, að 
nefndin hefir gert till. um smáform-

breytingar. T. d. hefir hún leiðrjett 
nafnið á Fiskifjelagi íslands, o. s. frv. 
Ákvæðin i 6. lið, um breytingu á 7. gr, 
eru í samræmi við fátækralögin.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að ræða 
þessar brtt. frekar. En þess vil jeg þegar 
láta getið, að með þessum brtt., og sjer- 
staklega ef brtt. á þgskj. 312 er samþ., 
þá eru hjer myndaðar hreinar línur í 
þessu fólksráðningarmáli, og má segja, 
að grundvallarhugsunin sje þessi gam'a 
kenning: „Hver, sem ekki vill vinna, á 
heldur ekki mat að fá“. Hjer er miðað 
við það, að fólk, sem getur unnið, en 
vill ekki, sje látið vinna, án tillits til 
hvort því líkar betur eða ver. Með því 
er algerlega numinn af frv. sá „fátækra- 
stimpill“, sem margir hafa virst 
hneykslast á. Jeg ætla nú ekki að gera 
þessar till. að kappsmáli, en hins ber 
að gæta, að nái þær ekki fram að ganga, 
er frv. búið að missa sinn kraft, og þá 
stendur á sama, hvort stjórninni er gef- 
in heimild til að setja upp fólksráðn- 
ingaskrifstofu eða ekki. Jeg læt mjer það 
liggja í ljettu rúmi. Hitt álít jeg miklu 
meira vert, að veita bæjar- og sveitar- 
stjórnum heimild til að ráðstafa til 
vinnu því fólki, sem er atvinnulaust, 
annaðhvort af því, að það vill ekki 
vinna, en liggur svo á öðrum, eða lifir 
á eigin fje. Á þessum erfiðu tímum 
þurfa allir að leggja fram krafta sína; 
enginn má liggja á liði sinu. Allir verða 
að vinna, sem vetlingi geta valdið, hvort 
sem þeir eru æðri eða lægri, rikir eða 
fátækir.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi gert brtt. við 
þetta frv.,og áttinefndinaðgangaðþeim. 
Ætla jeg, að hún hafi sjeð þær áður en 
hún ljet prenta sínar. (S. S.: Rjett). 
Jeg skal geta þess, að jeg tel ekki sæma 
að setja slik lög á Alþingi, nema bygð
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sjeu á skynsamlegum grundvelli. Að 
káka við slíkt er ekki til nokkurs hlutar. 
Annað tveggja verður, að láta alt arka 
að auðnu, eða fá alt stjórninni í hendur. 
Jeg tel, að eins og nú horfir um aðstöðu 
Islands og viðburði heimsins, eigi 
stjórnin að taka við öllum atvinnuveg- 
um landsins í sínar hendur. En til þess 
að haga atvinnuvegunum þannig, að 
landið geti sem mest búið að sínu og 
þurfi ekki að sækja undir högg til ann- 
ara, þá verður stjórnin að hafa fult vald 
til þess að ráða fólk til atvinnunnar og 
hagnýta vinnukraftinn á þann hátt, að 
sem mest verði aflað og sem mest fram- 
leitt úr skauti jarðar og sjávar, til þess 
að ala önn fyrir þessari þjóð veturinn 
er nú fer i hönd, og með hliðsjón á ár- 
unum fram undan, því að ef stríðið 
heldur áfram,þá er auðsætt.aðþettaland 
verður að læra að búa að sínu. Og það er 
engin frágangssök. í þessu landi má fá 
svo mikið af næringarefnum, að þjóð- 
in getur vel lifað af, ef hún kann að 
blanda þau, svo að hún þarf ekki að 
sækja til annara, eða eiga viðurværi sitt 
undir þeirri slempilukku, að tundur- 
skeyti hæfi ekki skipin, sem flytja mat 
að landi, þar sem svo mikil eru vígaferli 
á sjónum. pess vegna þarf að skifta 
vinnukraftinum svo haganlega milli at- 
vinnuveganna, að trygging sje fyrir því, 
að landsmenn falli ekki úr hungri, er 
fram á veturinn kemur.

pað er næst á að minnast, að ekki er 
langt síðan kunngerðir voru samn- 
ingar þeir, er gerðir hafa verið við 
bandamenn, fyrir landsins hönd. Er 
skjótsjeð á þeim samningum, að öðrum 
aðalatvinnuvegi landsins, sjávarútveg- 
inum, er í beinan voða stefnt, svo að 
engar likur eru til, að hann framfleyti 
eins mörgum og undanfarið. petta fólk

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

verður því atvinnulaust, er fram á kem- 
ur, og peningalaust, og mun þeim ekki 
þægilegt um atvinnu til viðurværis, er 
vetrar að. pað er þvi bersýnileg hætta 
fyrir stjórnina og landið yfir höfuð að 
ganga í móti vetri með stórar borgir 
og kauptún full af fólki, sem hún þarf 
ef til vill að taka upp á arma sína á 
miðjum vetri. „Ekki er ráð, nema í 
tíma sje tekið“; þess vegna verður nú 
tafarlaust að ráðstafa því fólki, sem ekki 
er bjargarlaust, en getur orðið það. pað 
er ekki til neins, eins og til hagar hjer, 
að vera að geyma hjálpina þangað til 
atvinnuvegir eru komnir í kalda kol, 
því að þá er ekki til neins að taka, því 
að hvar er þá björgin? pað getur verið 
nóg gull til í handraðanum, en engin 
björg fyrir fólkið. Vil jeg hjer minna á 
atriði síðustu daga, en það er það, að 
nú hafa kafbátastöðvar verið fluttar 
vestur að Vesturheimsströndum, og 
hvar er nú trygging fyrir því, að þessir 
sterku vígdrekar, er geta legið úti mán- 
uðum saman, sneiði fram hjá 2—3 skip- 
um, sem íslendingar eiga í förum ? Hvar 
er trygging fyrir því, að þessum skipum 
verði ekki sökt áður en þau koma heim 
nokkurri lúku af komi, eða kann ske 
helmingnum af því, sem nauðsynlega 
þarf, en þegar ekkert kom er til, hvern- 
ig á þá að fara að því að bjarga fólkinu? 
J?að er fyrirhyggjan ein, sem bjargar 
þjóðunum í stríðinu,ogþar eigamennað 
semja sig að kenningu hins mikla læri- 
meistara heimsins í þessu stríði, pýska- 
lands. pað er þess vegna alt, sem gert er 
í þessu máli, kák, nema það eitt, að gera 
alt til þess að auka framleiðsluna; en 
til þess að tryggja líf fólks hjer i Rvík 
verður strax að byrja á öflugum ráð- 
stöfunum og framkvæma þær, en bær 
eins og Reykjavík er alls ekki trygður

17



Þingmannafrumvörp feld.
Fólkaráðningar.

259 260

nema fjölda fólks sje ráðstafað til árs- 
vista upp í sveitir, þar sem mjólk er til. 
Allir vita, að Reykjavik hefir þolað mik- 
inn mjólkurskort, þrátt fyrir allan þann 
mikla tilkostnað, sem ráðist hefir ver- 
ið i, við að sækja mjólk austur yfir 
fjall, en þegar bændur fá miklu minni 
skamt af korni en verið hefir, verða þeir 
að búa að sínu, og má æra óstöðugan 
að fara þá að taka af þeim þeirra eigin 
mjólk. — Nei, látum þá fá fólkið til að 
vinna að heyskapnum, svo að ekki þurfi 
að skera fjeð niður i útlendinga, sem 
ætla að gera svo vel að kaupa það fyrir 
hundsbætur. Látum t. d. hjón fara með 
2 böm upp í sveit og vinna þar fyrir 
þeim kauplaust, eða þá að kaupið sje 
nákvæmlega metið. Hjer á ekki að 
hugsa um það, að ein stjett græði eða 
tapi, en það, sem þjóðin á að gera, og 
það, sem Alþingi og stjórn á að hugsa 
um og gera, er það, að sjá um, að þrátt 
fyrir skaða sinn lifi þjóðin. Menn 
þekkja veðráttu hjer á landi; bjargar- 
tíminn er 2 mánuðir eða 3, og þann 
tíma verður að nota; því er á þessum 
síðustu dögum seinasti tími til að gera 
tryggingarráðstafanir. Jeg vil benda á, 
að það er ekki til neins að vona, því að 
hve lengi er eitt tundurskeyti að gera 
enda á þeim vonum ? pað er því ekki til 
neins að búa eins og verið hefir, því að 
menn hafa bókstaflega bygt á því, að 
pjóðverjar hjeldu ekki út nema 2 mán- 
uði fram yfir síðustu þingslit, en menn 
ættu nú að fara að sjá, að það eru engar 
veikar þjóðir, sem hjer eigast við, held- 
tvær hinar sterkustu þjóðir, sem til eru, 
pjóðverjar og Englendingar. pess vegna 
er ekki til neins að byggja vonir á því, 
að önnur hvor þeirra muni detta fyrir 
borð, því að þótt báðar þeirra sjeu orðn- 
ar úrkula vonar um að sigra, mun þó 
langt að bíða þess, að þær, með allri

þeirra manndáð, ásamt þeim þjóðum, er 
hvorri þeirra fylgja, hætti að berjast. 
J’ess vegna er ekki annað fyrir Islend- 
inga að gera en að taka verulega skyn- 
samlegar ráðstafanir, og er þá ekki ann- 
að til en að nota íslenska náttúru og 
íslenska jörð til þess að framleiða af 
henni það, sem þjóðin þarf til þess að 
hfa; en það er ekki til neins að láta 
reka á reiðanum, því að langt verður 
til þess, að allur almenningur fer að 
skilja þetta eins vel og hv. þm. ættu að 
gera. pað er þingið, sem á að skilja 
þetta, því að það er kosið af þjóðinm tii 
þess að hafa á hendi stjórn landsins, og 
það er skylda þings og stjórnar að gera 
nú svo viturlegar ráðstafanir, að þjóðin 
verði ekki svikin þegar mest á liggur.

Á þessari grundvallarhugsun byggjast 
mínar till.; því að þetta skrifaði jeg 
meira upp til þess, að það væri sú stefna, 
sem nefndin ætti að fara eftir, og enn 
fremur gerði jeg ráð fyrir, að hún 
mundi bæta ýmsu inn í, sem til bóta 
mætti verða. Jeg hafði talið mjer skylt 
að láta hv. bjargráðanefnd þessar till. i 
tje, svo að hún gæti athugað þær nánar.

Eitt atriði vil jeg nefna; það er það, 
sem er 4. liður hjá mjer, sem hv. frsm. 
(S. S.) sagði að nefndin vildi ekki fallast 
á, að stjórnin þarf að hafa heimild til 
að taka búskap landsins í sínar hendur 
og skipa bændum hjú. Nú kann að vera, 
að einhver bóndi segi: Jeg hefi nógu 
stórt bú; jeg kæri mig ekkert um meira 
fje og fleiri hjú. En þessi bóndi býr t. 
d. á stórri jörð og getur tekið ein hjón 
með tvö börn,og má vel stækka hansbú; 
þá verður hann að hlýða og búa fyrir 
þjóðina og stækka sitt bú. pað er ekki 
til neins að beita harðúð við verkamenn- 
ina, en láta hinn aðilann, vinnuveitand- 
ann, neita að hlýða sjer, með þvi að 
stjómina vanti heimild til þess að skipa
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fyrir. Hv. þm. skulu sanna, að það verð- 
ur þessu landi verulega dýrt, ef þessi 
till. verður feld. En geri þeir nú eins 
og þeim líkar; jeg mun finna ráð til að 
sýna, að jeg hefi ekki farið með neina 
heimsku, og eins munu viðburðimir, 
þeir er síðar gerast, sýna, að jeg hefi 
farið hjer með rjett mál.

Einar Jónsson: pað er svo vanhugsað 
og öfugt frv., sem hjer liggur fyrir, að 
það er naumast hægt að binda sig við 
það, en jeg skal þó gera það sem jeg 
get í því efni. Jeg býst við, að margir 
af landsmönnum muni vera farnir að 
búast við því, að þetta þing, sem nú 
hefir setið hjer í 2 mánuði, væri búið 
að gera eitthvað að gagni, en jeg hefi 
ekki sjeð það enn þá, og enda þótt jeg 
hti í þetta frv., þá get jeg ekki heldur 
sjeð, að það bæti nokkuð úr skák í þvi 
efni.

Hv. þm. Dala. (B. J.) er búinn að 
tala mikið um þetta frv., og hefir hann 
farið sanngjömum orðum um það. En 
það, sem hv. 1. þm. Ám. (S. S.) hefir 
sagt um það, met jeg einkis. Jeg held, 
að þetta frv., sem hjer liggur fyrir, geti 
ekki tahst nein dýrtíðarráðstöfun, til 
bóta. — Ef á að fara að skylda bændur 
til þess að taka við fólki, sem þeir hafa 
ekkert með að gera, þá tel jeg, að farið 
sje um of inn á eignarrjett einstakra 
manna. pví að jeg skil þetta frv. svo, 
að það eigi að útvega atvirinulausu fólki 
vinnu hjá þeim, hvort sem þeir vilja 
nokkuð með það hafa eða ekki, og 
bændur, sem þurfa að fá sjer vinnu- 
kraft, eiga að taka við því, hvort sem 
það getur orðið þeim að nokkrum not- 
um eða ekki. En oftast mun það fólkið, 
sem hðljettast er til vinnu, skorta at- 
vinnu, fremur en hitt, sem dugandi er. 
það yrðu því ónytjungamir, sem þessi

fólksráðningastofa hefði til útbýtingar, 
og býst jeg ekki við, av vinnuþiggjend- 
um þætti það svara kostnaði. petta er 
sú dýrtíðarráðstöfun, sem verið er að 
gera; sú ónýtasta og órjettlátasta, sem 
jeg hefi sjeð. Hv. þm. Dala. (B. J.) sagði, 
að eitt af tvennu ætti að gera, að láta 
annaðhvort aha vera sjálfráða, eða lög- 
bjóða alt. En jeg vil hjer fara milhveg- 
inn, að alt sje ekki látið hggja í lausu 
lofti, en ekki heldur alt lögboðið, sem 
kemur við atvinnuþörfinni og vinnu- 
veitandanum i bága. Jeg held nú helst, 
að eins og nú er komið, sjeu ekki neinar 
líklegar ráðstafanir i okkar höndum, 
sem viturlegar sjeu, og þess vegna væri 
best, að við segðum vertu sæh hver við 
annan og færum okkar leið, þvi að þó 
að við segjum, að þetta frv. sje dýrtíðar- 
ráðstöfun, þá er það tómt ómark, sem 
við undirskrifum meðeinustóruómarki, 
frá upphafi til enda. pjóðin ræður eins 
miklu um þetta, og þess vegna vil jeg 
fá styrk hvers einasta hv. þm. til þess 
að losna við þetta ómak.

Jeg sje ekki, að nokkur bót sje i þeim 
brtt., sem hjer hggja fyrir framan mig. 
Frv. er óbrúklegt sjálft, og brtt. bæta 
það ekkert; vil jeg því lýsa yfir því, að 
jeg mun ekki greiða þvi atkv. mitt, og 
þarf enginn hv. þm. að halda, að hann 
bæti heiður þingsins að nokkru leyti 
með því að vilja samþykkja það.

Jeg ætla með nokkrum orðum að 
minnast á það, sem hv. þm. Dala. (B. 
J.) sagði, að það væri ekki rjett fyrir 
Reykjavík og austurhjeruðin að vilja 
skiljast hvort við annað. Tel jeg það 
rjettmætari umsögn en hitt, sem Jón 
Ólafsson sagði á þingi 1913, að þótt 
himinhár múr væri gerður eftir allri 
Helhsheiði, þá myndi Reykjavík einkis 
sakna, og lifa jafnvel þó öll viðskifti við 
austurhjeruðin hyrfu. pað var rjett, sern
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hv. þm. Dala. (B. J.) sagði, að Reyk- 
víkingar þyrftu mjólk og smjör að aust- 
an. Til þess þarf að koma upp jámbraut 
austur, en fólksráðningaskrifstofan má 
fara sina leið; jeg greiði atkv. á móti 
henni þegar í kveld.

Forsætisráðherra (J. M.): Mjer sýn- 
ist till. hv. þm. Dala. (B. J.) fara i rjetta 
átt. Mjer virðist, að hv. bjargráðanefnd 
hafi ekki lagt nægilega áherslu á það, 
að gera ráðstafanir til þess að skifta 
vinnukraftinum niður á atvinnuvegina, 
hindra það, að þeir, sem atvinnu þurfa, 
sitji langan tíma yfir lítilli vinnu. þar í 
held jeg að hættan sje mest, en ekki 
svo mjög mikil í því, að atvinna fáist 
ekki yfirleitt, að minsta kosti ekki enn 
þá. Get jeg nefnt það þegar, að mestu 
hættuna tel jeg stafa af sildveiðunum, 
því að vera má, að ráðist verði í mjög 
mikinn síldarútveg, að nokkru upp á 
óvissu, sem svo hættir í miðju kafi. En 
þar sem síldarútvegur er rekinn er 
margt fólk saman komið til að stunda 
þá atvinnu, og gæti þetta orðið mjög 
slæmt fyrir kaupstaðina. Notadrýgri 
gæti þó önnur atvinna orðið fyrir land- 
ið, þótt dagkaupið væri þar ekki alveg 
eins hátt. En þetta alt er fjarska erfitt 
við að eiga, vegna þess, að fyrir þetta 
sumar, sem nú fer í hönd, býst jeg við, 
að naumast verði hægt að gera þær ráð- 
stafanir, sem að gagni mættu koma. En 
ef ófriðurinn heldur áfram, þá veit jeg, 
að hugsa verður fyrir því, að fólkið hafi 
atvinnu við framleiðslu, sem vissa sje 
fyrir að hægt verði að fá.

Aftur á móti er jeg ekki eins trúaður 
á það, sem mjer finst allmargir hv. þm. 
vilja, að hyggilegt sje að skylda bændur 
til að taka hjú. pað er, held jeg, ákaflega 
örðugt og ákaflega athugavert, jafnvel

á svona tímum, vegna þess, að á milli 
húsbænda og hjúa er náið samband, og 
því mjög ilt að lögbjóða það. En jeg held 
samt, að það eigi að veita landsstjórn- 
inni eða fólksráðningaskrifstofunni ein- 
hverja heimild til að skipa atvinnulausu 
fólki í þá staði, þar sem það getur starf- 
að að framleiðslu; en ef þessi fólksráðn- 
ingaskrifstofa, eða landsstjórnin, hefir 
engum peningum yfir að ráða, til þess 
að útvega þessum mönnum atvinnu, þá 
er jeg hræddur um, að þetta geti orðið 
meira í orði en á borði. Jeg held þess 
vegna, að með þessari skyldu, um að 
sjá fyrir því, að atvinnulaust fólk geti 
fengið atvinnu við einhverja fram- 
leiðslu, hefði átt að fylgja heimild til að 
nota fje til þess, eitthvað svipað og var 
í lögum þeim, sem enn þá gilda, um að 
sjá fólki fyrir atvinnu, en sem sagt, jeg 
ætla ekki að fara lengra út í það atriði.

Eins og að framan er talið, er jeg 
samdóma hv. 2. þm. Rang. (E. J.), að 
jeg verð að telja það mjög svo athuga- 
vert að skipa bændum að taka hjú. Að 
öðru leyti vona jeg, að mál þetta fái 
sem bestar undirtektir og athugun.

Gísli Sveinsson: Síðan mál þetta var 
hjer síðast til umr. hafa allmargar brtt. 
komið fram við það.

Um till. bjargráðanefndar er það að 
segja, að þær eru að sumu leyti aðgengi- 
legri og að sumu leyti, ef til vill, lakari 
en frv. En jáfnframt skal jeg lýsa yfir 
því, að jeg hefi ekki verið móti frv. eins 
og það var, og er það ekki enn, en jeg 
álít, að brtt. nefndarinnar geri hvorki 
til nje frá, þegar öllu er á botninn hvolft. 
Hún vill færa töluvert af þessu starfi 
yfir á bæjar- og sveitarstjómir, og það 
getur verið heppilegt, en um það skal 
jeg ekki fjölyrða frekar. En jeg vildi
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einkum fara nokkrum orðum um ræðu 
hv J>m. Dala. (B. J.) í sambandi við 
ræðu hæstv. forsætisráðherra.

Jeg varð hissa að heyra hv. þm. (B. 
J.) leyfa sjer svo sem að egna annan 
stríðsaðiljann móti skipum vorum og 
flutningi. Slíkar getsakir hafa að 
visu komið fram hjá hinum hv. þm. 
(B. J.) áður, en mjer og öðrum fellur 
þungt, að nokkur maður skuli láta sjer 
slíkt um munn fara. pótt vjer höfum 
orðið undir kúgun að búa, eru slík um- 
mæli sem þessi algerlega óleyfileg gagn- 
vart sjálfum oss, og einnig sjálfum 
pjóðverjum, þeim aðiljanum, sem hv. 
þm. (B. J.) gefur í skyn að muni láta 
oss sæta hörðu. pvi að hvað höfum vjer 
til saka unnið? Hvað höfum vjer gert á 
hluta þjóðverja? pað er hreint og beint 
óðs manns æði að geta þess til, að pjóð- 
verjar sýni oss slika fúlmensku, þó að 
vjer höfum neyðst til, stöðu vorrar 
vegna, að gera samning við Englend- 
inga. Jeg þykist þess fullviss, að pjóð- 
verjar láti oss eigi í einu nje neinu gjalda 
slíks samnings, fremur hjer eftir en 
hingað til.

Hv. sami þm. (B. J.) kvað nú vera 
komna 11. stundu; nú væri mál til kom- 
ið að aðhafast eitthvað. Kafbátarnir 
þýsku væru nú komnir að ströndum 
Vesturheims, og skip vor, sem ganga 
vestur um haf, væru því í hættu stödd, 
— þeim mundi verða sökt, vísvitandi 
eða óvart, og allir aðflutningar til lands- 
ins teppast. En hvaða ástæða er til að 
hugsa svo? Alls engin. pví að ef pjóð- 
verjar hefðu viljað láta oss gjalda að- 
stöðu vorrar, hefðu þeir gert það fyrir 
löngu. Undanfarið hefir kafbátahernað- 
ur altaf verið kringum England, þar 
sem skip vor hafa átt leið um, og þau 
þó aldrei verið lögð i einelti af pjóðverj- 
um. pessar getsakir hv. þm. Dala. (B.

J.) eru þess vegna algerlega rakalausar, 
og jeg tel þær ranglátar gagnvart þess- 
um aðilja, sem bæði fyrir stríðið og síð- 
an það hófst hefir ekki sýnt oss annað 
en gott eitt.En jafnframt eru getsakir 
þessar rangar gagnvart sjálfum oss, þar 
sem þær eru notaðar sem röksemdir 
með till., sem hjer er fram borin og eigi 
ætti að ná fram að ganga. pað er þess 
vegna algerlega ófyrirsynju, að hv. þm. 
(B. J.) hefir í hótunum um, að spár 
hans muni rætast, ef till. verði feld.

pá kem jeg að meginefni máls hans, 
að landsstjómin eigiaðtakaallanbúskap 
landsins í sínar hendur. Vel má vera, að 
hv. þm. Dala. (B. J.) treysti landsstjóm- 
inni svo vel, að hann vilji fela henni 
búskap landsins. Og jeg skal ekki for- 
taka, að fleiri kunni að verða hv. þm. 
(B. J.) sammála um þetta. En jeg hygg, 
að þeir sjeu miklu fleiri, sem eigi vildu 
fela nokkurri stjórn — síst þeirri stjórn, 
sem nú situr að völdum — búskap sinn 
í hendur. Mjer er líka ráðgáta, hvemig 
stjómin gæti rekið búskap landsins, svo 
vel færi, þar sem orðið hefir stórkost- 
legur tekjuhalli á öllum þeim dýrtíðar- 
fyrirtækjum, sem hún hefir haft með 
höndum; enda er slíkt framleiðslufyrir- 
komulag hvergi tíðkanlegt, ekki einu 
sinni í striðslöndunum. Tal hv. þm. (B. 
J.), um þetta atriði, er því alt út í hött. 
Slíkt búskaparfyrirkomulag er eitt af 
því, sem eigi gæti komið til mála.

Og líti maður nú á ástandið eins og 
það er, og hvort þörf sje á slíku fyrir- 
komulagi, má með sanni segja, að þó 
að þröngt sje um í ýmsum greinum, 
virðist það vera hrein og bein fjarstæða, 
að búskapur landsins sje lagður lands- 
stjórninni i hendur. Hitt er annað mál 
— og í því getur verið heil brú — að 
reynt sje að hlynna að atvinnuvegunum 
með því, að setja alt verkfært fólk til
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vinnu. En þegar að því kemur, hvemig 
á að framkvæma þetta, má búast við, 
að leiðir manna skiftist. Mjer skildist á 
ræðu hæstv. forsætisráðherra, að hann 
ætlaðist til, að fólkinu yrði skift milli 
atvinnuveganna. Mjer er óskiljanlegt, 
að þessi skifting gæti orðið í nokkru 
lagi, nema fólkinu sje skift hlutfalls- 
lega jafnt, svo sem bráð nauðsyn kref- 
ur, milli atvinnuveganna. Fólkið frá 
sjávarútveginum yrði að nokkru að fá 
atvinnu hjá landbúnaðinum. En ákvæð- 
ið í till. hv. þm. Dala. (B. J.) um þetta 
atriði er i raun og veru alveg eins og 
ákveðið er í sjálfu frv., en framkvæmd- 
in að eins hugsuð með dálítið öðmm 
hætti. Ef hæstv. forsætisráðherra vill 
vinna að því að skifta fólkinu milli at- 
vinnuveganna, skil jeg eigi, eftir till. hv. 
þm. Dala. (B. J.), eins og þær eru orð- 
aðar, hvemig komist verður hjá að lög- 
bjóða menn í vistir. En það tel jeg eigi 
kleift eða gerlegt, eins og nú stendur á. 
En jeg tel veg nefndarinnar færan og 
til bóta, ef veruleg brögð verða að at- 
vinnuskorti á einum stað eða öðrum.

Mönnum mun og finnast, að auk þess, 
sem er aðalatriðið hjá hv. þm. Dala. (B. 
J.), að fela stjóminni búskap landsins, 
sje farið of langt i að fela henni umsjá 
á einu og öðru. Hún á að setja á stofn 
fólksráðningarstofur, skifta niður fólk- 
inu á atvinnuvegi landsins, úthluta mat- 
vælum o. fl. pað þarf sannarlega ímynd- 
unarafl til þess að komast að þeirri nið- 
urstöðu um alt þetta, að stjóminni tak- 
ist að tryggja þetta alt vel. Jeg er hrædd- 
ur um, að henni verði skotaskuld úr að 
ákveða rjett hlutföll milli hinnaýmsuat- 
vinnuvega. J?að er miklum erfiðleikum 
bundið að rannsaka það atriði ábyggi- 
lega, eigi síst um þennan tíma árs, og 
kostnaðarsamt er það líka.

Hv. þm. Dala. (B. J.) ætlast til, að

stjómin hafi vald til að skipa mönnum 
vistir, en að eins atvinnulausu fólki. Nú 
getur fólk verið atvinnulaust, en hins 
vegar engin atvinna verið til handa því, 
því að hugsast getur, að sveitabændur 
vilji ekki bæta við sig fólki. En hvað á 
þá að gera ? f 4. gr. brtt. er svo ákveðið, 
að stjómin megi skipa mönnum hjú til 
þess að afstýra bjargarskorti, en þó ekki 
að eins vegna atvinnuleysis. Hvernig á 
að samrýma þetta? En ef á að ganga 
þessa braut, verður að sjálfsögðu 
að sjá um, að fólkið verði tekið í vistir. 
Jeg hefi bent á, að slíkt getur ekki náð 
nokkurri átt, ef beita á nauðung. pví 
mætti spá með miklu meiri rjetti, að 
þetta yrði til þess að koma öllu í kalda- 
kol, ef á að ráðast með slikum hætti 
inn á heimili manna. Hæstv. forsætis- 
ráðherra gat þess, að verið gæti, að fólk 
hefði atvinnu, en að sú atvinna væri 
ekki heppileg,rjeði sig t.d. i síldarvinnu, 
en bæri lítinn hlut frá borði. petta get- 
ur hugsast. En á þessu hefir þó verið 
meiri hætta áður, en gera má ráð fyrir 
nú. Jeg hygg, að fólk ráði sig varla i hóp- 
um í sildarvinnu í þvi árferði, sem nú 
er; og jeg býst ekki heldur við, að vinnu- 
veitendur safni að sje mörgu fólki. Síld- 
veiði getur ekki þróast í ár. Á þessu 
hvorugu mun vera mikil hætta. En hins 
vegar getur verið viðsjárvert að svifta 
menn þeirri atvinnu, sem þeir eiga kost 
á. Sú leið er ekki heldur farin í frv. nje 
brtt. bjargráðanefndar. En aðalatriðið 
er þetta: í fyrra lagi að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki og í öðm lagi þeim, sem eru 
bjargarvana. En þessar ráðstafanir 
verða að fara fram með öðrum hætti 
en að s k i p a mönnum fólk þetta sem 
hjú.

Hæstv. forsætisráðherra kvað þingið 
eiga að veita fje til þess að tryggja at- 
vinnuvegi landsins. Og jeg veit ekki bet-
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ur en gert sje ráð fyrir í lögunum um 
almenna dýrtíðarhjálp, að landsstjóm- 
in megi láta fólk vinna í beinar þarfir 
framleiðslunnar. En auðvitað er henni 
þar ekki gefin heimild til að siga fólki 
í vitleysu hingað og þangað, t. d. i grjót- 
vinnu, um hávetur, upp um háfjöll. En 
stjórnin hefir þetta í sínum höndum og 
getur bæði lagt fólk og f je til framleiðsl- 
unnar, eins og hún hefir ráð á.

Jeg sje því enga þörf á að ákveða 
þetta nánar, en gert er í till. bjargráða- 
néfndar, og býst jeg við að fylgja þeim, 
eins og komið er um málið.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla mjer að 
reyna að endurtaka ekki margt af því, 
sem jeg sagði í fyrri ræðu minni. En 
eftir því, sem mjer hefir heyrst af tali 
sumra hv. þm., sem gert hafa mál þetta 
að umtalsefni, þá hafa þeir ekki vel 
skilið, hvað væri „í hagfeldustu hlutföll- 
um“. J?að var þó ekki erfitt að skilja, 
að þar, sem um matvæli er að ræða, 
þá muni átt við, hvað væri hæfilega 
mikið af hverri matartegund. Einhver 
var og að tala um, að með orðunum „og 
ráða slíkt fólk í vist“ mundi vera átt 
við atvinnulaust fólk. En það er ekki 
ætlun mín með þessari till., að þá fyrst 
verði farið að annast um fólkið, þegar 
það er orðið atvinnulaust, heldur á hún 
og frv. í heild sinni að koma í veg fyrir, 
að fólk verði atvinnulaust og bjargar- 
vana. Svo man jeg ekki eftir að fram 
kæmi annar sjerstakur misskilningur á 
orðalaginu, sem jeg hafði haft. Hæstv. 
forsætisráðherra sýndist ekki hafa trú 
á að skipa fólki í vist og að skipa mönn- 
um að taka við slíku fólki. En mín skoð- 
un er sú, að besta bjargráðið, sem við 
höfum, sje að koma fólkinu fyrir á þeim 
stöðum á landinu, þar sem best er og 
hægast að útvega næringu, bæði mjólk

og kjötmeti o. fl. pað ætti því að taka 
fólkið úr kaupstöðunum og ráða það i 
ársvist á slíkum stöðum, með það fyrir 
augum, að þarna gæti það þó lifað, þó 
að erfitt yrði um aðflutninga í haust 
eða vetur, en altaf geta aðflutningar 
tepst hingað til landsins. Einhleypt fólk 
og fólk með fá böm yrði að sitja fyrir 
að fara í sveitirnar, því að ekki er von, 
að bændur taki upp á sína arma fólk, 
sem hefir mörg börn í eftirdragi og er 
því bundið við þau, svo að það getur lít- 
ið annað aðhafst. það fólk yrði að verða 
eftir í kaupstöðunum óg sitja þar fyrir 
þeirri vinnu, sem til fellur, og mundi 
þá hægra að útvega því mjólk og aðrar 
bráðnauðsynjar, er hitt er á braut.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða frekar 
um þessar tillögur. En að gefnu tilefni 
skal jeg lýsa því yfir, að það eru með 
öllu tilhæfulaus ósannindi, að jeg hafi 
bent til þess, að pjóðverjar mundu eða 
ætluðu að hefna sín á íslendingum fyr- 
ir samninga þeirra við Breta. Mjer hef- 
ir ekki neitt slíkt til hugar komið, þvi 
síður að jeg hef ði getað sagt það. Hitt benti 
jeg á, að skipum þeim, sem flytja eiga 
nauðsynjar til íslands, hlyti að stafa 
háski af því, að þau yrðu neydd til að 
sigla um ófriðarsvæði. pað mætti gera 
ráð fyrir, að þeim yrði sökt, þó ekki 
yrði það gert í hefndarskyni. Jeg hefi i 
þessari ræðu minni, eins og ávalt endra- 
nær, gert mjer far um að vera með öllu 
hlutlaus, og það er hrein og bein rang- 
færsla á orðum mínum, ef nokkuð er 
lagt inn í þau annað en það, sem er í 
alla staði hlutlaust. — pað ætti að vera 
orðið kunnugt mönnum hjer á landi, að 
þó þessi aðili ófriðarins vilji forðast að 
ökkva íslenskum skipum, þá hefir hann 

þó á skömmum tíma sökt þremur skip- 
im, sem voru að flytja vörur til íslands, 

þó ekki væru þau íslensk eign, eða með
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íslenskri áhöfn. Svo hlýtur ávalt að geta 
farið, þegar siglt er um ófriðarsvæði. 
pað, sem jeg sagði, var það, að viðbúið 
væri, að innan skams yrði lagt hafn- 
bann við strendur Vesturheims. pess 
vegna yrði hætta búin þeim skipum, 
sem þangað ættu matvæh að sækja fyr- 
ir oss Islendinga, og óhæfilegt væri að 
treysta því, að það tækist til lengdar. 
pað eitt sagði jeg, annað ekki.

En þar sem sagt var, að jeg hefði haft 
í hótunum við þingmenn, þá get jeg tek- 
ið upp aftur þau ummæh mín, sem lík- 
lega hafa verið lögð þannig út. — Jeg 
sagðist ætla að láta úttalað um till. mín- 
ar, því að rás viðburðanna mundi sanna 
mál mitt, þótt þingmenn vildu ekki 
leggja trúnað á það nú. þannig hefi jeg 
oft áður staðið uppi á þingi og varað 
menn við hættulegum atburðum, sem i 
vændum voru. J?að gerði jeg meðal ann- 
ars á þinginu 1916. það var ekki af þvi, 
að jeg vissi betur en aðrir, hvað verða 
mundi, heldur af því,aðjegreyndistíþað 
sinn glöggskygnari en aðrir. Jeg sagði 
það þá á þinginu, að hert mundi bráð- 
lega á kafbátahernaðinum, svo afardýrt 
og stórhættulegt mundi verða að sigla 
skipum til Englands. Hvatti jeg í því 
sambandi þingið til þess að gera ráð- 
stafanir um kolarannsókn og kolagröft 
innanlands. pessum orðum var þá ekki 
gaumur gefinn, en samt áttu þau sjer 
ekki langan aldur. Jeg vildi ekki fremur 
en þá verða sannspár að þessu sinni, en 
jeg efast ekki um, að jeg verði það. — 
Ef þetta verða kallaðar hótanir, þá vil 
jeg leyfa mjer að minna hv. þm. á, að 
það eru þeir, sem eiga að sjá framtíð 
þessa lands borgið, með atkvæði sínu 
og aðgerðum á þingi.

Pjetur Jónsson: Bjargráðanefndir 
beggja deilda hafa athugað, hvort ráð-

legt muni að léggja út í það, áð setja 
fólk niður í vistir, án þess að hafa til 
þess samþykki eða vilja þeirra, sein hlut 
eiga að máli. þessu hafa nefndirnar velt 
fyrir sjer, en hvorug þorað að leggja 
til, að i það sje ráðist. J?að grundvallar- 
atriði í brtt. hv. þm. Dala. (B. J.) getur 
bjargráðanefnd því eigi aðhylst. par að 
auki er það stefnan í þessum brtt. að 
leggja þetta vandræðamál, að mestu eða 
öllu leyti, á herðar stjórnarinnar. En 
nefndin lítur svo á, að eins og lands- 
háttum og staðháttum er hjer varið, og 
eins og hugsunarháttur þjóðarinnar er 
nú, þá mundi það ofvaxið hverri lands- 
stjórn sem er að skipa fólkinu niður, 
eftir því sem henni sýnist þörf á og 
notadrýgst gæti orðið. Nefndin hefir því 
fallist á að leggja til, að einkum verði 
byrjað að neðan með þessar ráðstaf- 
anir, að sveitar- og bæjarstjórnir ráð- 
stafi fólkinu meðan þær geta, en lands- 
stjórnin taki þar við, sem þær geta ekki 
að gert, svo sem þörf er á.

pað mætti auðvitað taka til athugun- 
ar, hvort ekki væri rjett að láta stjóm- 
ina hafa i hendi meira vald en nefndin 
leggur til, Aðalatriðið er það, að byrjað 
sje að neðan, alveg eins og viðfangs- 
efnið byrjar neðan að, því atvinnuleysið 
kemur fyrst í ljós í bæjar- og sveitarfje- 
lögunum og kemur fyrst og fremst nið- 
ur á þehn.

Viðvíkjandi þvi, að skifta fólkinu nið- 
ur á atvinnuvegina, þá er að nokkru 
leyti gert ráð fyrir því í brtt. nefndar- 
innar, þar sem landsstjórninni er heim- 
ilað að skipa fyrir um flutning á at- 
vinnulausu fólki þangað, sem atvinnu 
er að fá. Með því er gert ráð fyrir, að 
hægt verði að taka fólk frá einum at- 
vinnuveginum, sem of margir stunda, 
og leggja til öðrum, sem getur notað 
fleira fólk.
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Mjer skildist á hæstv. forsætisráð- 
herra, að hann ætlaðist ekki einungis 
til, að hægt væri að skipa atvinnulausu 
fólki að atvinnu, heldur mætti einnig 
taka fólk frá einni atvinnu, t. d. síldar- 
vinnu, og skipa því aðra, t. d. heyskap. 
— Ef taka á fólk frá síldarvinnunni og 
senda það upp í sveit til heyskapar, þá 
þarf til þess alveg ný ákvæði. Ef yfir 
höfuð að tala ætti að heimila að taka 
fólk frá einni atvinnu og skipa því aðra, 
þá er það utan við þann ramma, sem 
þetta frv. hefir haft.

ATKVGR.
Brtt. 308, 1. feld með 15 :9 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalh, og sögðu 
já: B. Sv„ B. J„ E. A„ H. K„ J.

M„ M. P„ M. Ó„ P. O„ porl. J. 
nei: B. K„ B. St„ G. Sv„ J. J„ J.

B„ M. G„ P. J„ P. p„ S. S„ 
S. St„ St. St„ Sv. Ó„ porst. 
J„ pór. J„ Ó. B.

Tveir þm. (E. Árna. og E. J.) f jar- 
staddir,

— 311, 1. samþ. án atkvgr.
— 308, 2. feld með 17 :3 atkv.
— 311, 2. samþ. með öllum gr. atkv.
— 312. samþ. með 13 : 3 atkv.
— 311, 3. svo breytt (ný 3. og 4. gr.) 

samþ. með öllum gr. atkv.
— 308, 3. tekin aftur.
— 308, 4. feld með 20 :4 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalh, og sögðu 
já: B. Sv„ B. J„ H. K„ J. B. 
nei: B. K„ B. St„ E. A„ E. Árna.,

G. Sv„ J. J„ M. G„ M. P„ M. 
Ó„ P. J„ P. O„ P. p„ S. S„ 
S. St„ St. St„ Sv„ Ó„ porl. 
J„ porst. J„ J?ór. J„ Ó. B.

Tveir þm. (E. J. og J. M.) fjar- 
staddir.

— 311, 4. samþ. án atkvgr.
AJþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

■— 308, 5. feld með 13 :3 atkv.
— 311, 5. samþ. með öllum gr. atkv.
— 308, 6. feld með 13 :5 atkv.
— 311, 6. samþ. með öUum gr. atkv.
— 308, 7. samþ. í e. hlj.
— 308, 8. a. og b. kom ekki tU atkv.
— 311, 7. (ný fyrirsögn) samþ. í e. 

hlj.
Frv„ svo breytt, samþ. með öllum gr. 

atkv. og endursent Ed„ með fyrirsögn- 
inni:

Frumvarp til laga um fólksráðningar.

Á 42. fundi í Ed„ miðvikudaginn 12. 
júní, var útbýtt
Frumvarpi tíl laga um fólksráðningar, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 332).

Á 44. fundi í Ed„ föstudaginn 14. júní, 
var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson): Bjarg- 
ráðanefnd þessarar deUdar, sem hefir 
athugað þetta frv. eftir að það er komið 
aftur frá Nd„ leggur til, að það sje sam- 
þykt óbreytt. Nokkrar breytingar hafa 
verið gerðar á frv. í Nd„ sem eru allar 
fremur tU bóta. pannig hefir verið bætt 
inn í frv. nýrri grein, um að bæjar- og 
sveitarstjómum gefist vald til að ráð- 
stafa fólki í vistir, sem ekki verði ráðið 
til vinnu af fólksráðningarstofunni, nje 
með fjálsum samningum á annan hátt. 
Jeg álít þessa breytingu meinlausa, og ef 
til viU til gagns.

2. brtt., við 4. gr„ um vald landsstjórn- 
arinnar tU að ráðstafa fólki og skipa í 
vistir, gengur að vísu fuUlangt, að mínu 
áhti. En jeg vUdi þó ekki vera á móti 
henni.

18
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3. brtt., við 7. gr., sem er fyrirmæli 
um, að stjórnarvöldin geti haft aðstoð 
sýslumanna sjer til hjálpar, álít jeg til 
mikilla bóta, og yfirleitt verður nefndin 
að líta svo á, að samþykkja beri frv. 
óbreytt.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg hefi 
áður talað á móti þessu frv., og skal þvi 
ekki endurtaka það, sem jeg hefi haft á 
móti því, en vil að eins, að það sjáist 
í þingtíðindunum, að jeg er jafnt á móti 
málinu nú eins og áður. Frv. er alt of 
nærgöngult gagnvart almenningi. Og 
það verður erfitt fyrir lögregluna að 
reka menn hingað og þangað í vistir, að 
þeim nauðugum. Yfir höfuð álít jeg tæp- 
ast sæmandi fyrir Alþingi að sam- 
þykkja svona frv.

Magnús Torfason: Jeg tel engan vafa 
á því, að frv. hefir nú tekið bótum, svo 
að óhætt muni deildinni sóma síns 
vegna að samþykkja það. En jeg get 
verið hæstv. fjármálaráðherra að svo 
miklu leyti samdóma, að jeg álít 
frv. meinlaust, — en gagnslaust, og 
sje ekki, hvemig sem jeg velti máhnu 
fyrir mjer, að um nokkurn verulegan 
árangur gæti verið að ræða af því, þó 
að það yrði að lögum. Get því ekki greitt 
því atkv.

ATKVGR.
Frv. f e 11 með 8 : 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. E„ M. K„ S. F„ G. G„ G. Ó„
H. Sn.

nei: K. D„ M. T„ S. E„ S. J„ E. P„ H. 
St„ Jóh. Jóh„ G. B.

Kjötþurkun.

Á 24. fundi í Ed„ miðvikudaginn 22. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um einkaleyfi til 
að þurka kjöt með vjelaafli á íslandi 
(A. 185).

Á 26. fundi í Ed„ föstudaginn 24. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Frsm. (Guðmundur ólafsson): petta 
frv. var til meðferðar á síðasta þingi í 
Nd„ en kom ekki fyr en í þinglok, svo 
ekki vanst tími til að athuga það í þess- 
ari hv. deild.

Eftir ósk leyfisbeiðanda við landbún- 
aðamefndina hefir það nú orðið ofan 
á í nefndinni að flytja frv. Eins og skýrt 
er frá i greinargerðinni, er frv. tekið 
upp eins og hv. Nd. gekk frá því í fyrra, 
en nefndin hefir síðan athugað það, að 
orðalaginu á því nokkuð ábótavant, og 
því ber hún fram brtt. þær, sem prent- 
aðar eru á þgskj. 199.

Leyfisbeiðandi mætti á einum fundi 
með nefndinni, og hafði þá með sjer 
vjelþurkað kjöt, og leist nefndarmönn- 
um fremur vel á það, og hygg jeg, að 
það muni vera fremur góður matur, er 
litið er til þess, hversu lengi það hefir 
verið geymt. Leyfisbeiðandi er nú orð- 
inn fjelagi í kjötþurkunarfjelagi i Ðan- 
mörku, og hefir það gert tilraunir með 
að vjelþurka kjöt þar, og ef þingið sam- 
þykkir frv. þetta, ætlar það strax í haust 
að byrja á tilraunum í smáum stíl hjer, 
og býst þá við að þurka að eins um 300 
kiló á sólarhring. Efnarannsókn hefir 
farið fram á þessu kjöti, og eftir henni 
hefir það svipað næringargildi og reykt 
kjöt eða vindþurkað. En fjelaginu er 
áhugamál að fá einkaleyfi þetta, þvi «f 
vel gengur, þá getur það búist við, að
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fleiri fjelög setjist hjer áð í þessu skyni 
og gera aðstöðu þess erfiðari. (Forseti: 
Vill geta okrað á okkur). Nei—því kjöt- 
ið er ætlað til útflutnings, en það vill 
tryggja hag sinn sem best.

Jeg finn ekki ástæðu til að fjölyrða 
frekar um frv., en vona, að hv. deild taki 
frv. vel, og að minsta kosti sjái sjer 
fært að yfirvega það vandlega.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 :1. atkv.

Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 27. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 185, 
199).

Frsm. (Guðmundur ólafsson): Jeg 
þarf ekki að bæta miklu við það, sem jeg 
sagði um mál þetta við 1. umr. Hv. deild 
tók málinu þá vel, og vona jeg, að hún 
líti sömu augum á það enn.

Brtt. þær, sem komnar eru fram á 
þgskj. 199, frá nefndinni, eru ekki stór- 
vægilegar. Við 1. gr. frv. er að eins orða- 
breyting, fært til betra máls. pá er og 
lagt til, að aftan við 1. gr. bætist: „J?ó 
með því skilyrði, sem áskilið er í 5. gr. 
frv.“, en eftir þeirri gr. getur lands- 
stjórnin tekið einkaleyfið í sínar hendur 
eftir 5 ár, þótt það sje veitt til 15 ára.

Brtt. við 5. gr. er gerð til þess að koma 
í Veg fyrir, að hægt sje að leggja þann 
skilning í þá gr., að kaupa eigi einka- 
leyfið; því auðvitað á ekki að kaupa það, 
heldur húsin og vjelarnar.

Vona jeg, að hv. deild finni ekkert at- 
hugavert við frv. þetta, sem að áhti land- 
búnaðarnefndar hefir inni að halda 
miklu strangari skilyrði fyrir einkaleyf- 
inu en áður hefir tíðkast í þeim sökum, 
og hv. Alþingi hefir þó samþykt. Jeg 
leyfi mjer því að vænta þess, að frv. 
verði samþ., ásamt brtt. nefndarinnar.

Halldór Steinsson: 1 fljótu bragði 
kann frv. þetta að virðast meinlítið, en 
jeg hygg þó, að ýmislegt sje athúgavert 
við það, ef nánar er athugað.

Jeg lít svo á, að þingið ætti að gera 
sem minst að því, að veita einkaleyfi á 
útflutningi og verkun á algengum vör- 
um. Jeg get tekið sem dæmi, að ekki er 
langt síðan farið var að gufubræða lýsi 
og koma upp fiskþurkunarhúsum; ef 
einstakir menn hefðu nú fengið einka- 
leyfi á fyrirtækjum þessum, þá mundi 
það hafa orðið til stórtjóns, þrátt fyrir 
það, að fyrirtækin eru í sjálfu sjer til 
stórbóta.

Við sjáum ekki langt fram í tímann, 
en svo getur farið, að vjelþurkað kjöt 
komist á svo góðan markað erlendis, 
að það útrými saltkjötinu, og mundi 
þá varhugavert, að einkaleyfið væri i 
höndum eins manns, er gæti skamtað 
landsmönnum eftir vild, hversu hár 
markaður sem yrði fyrir kjötið erlendis.

Tíminn er að vísu stuttur, 5 ár, en ef 
góður markaður fæst þann stutta tíma, 
getur það þó haft alvarlegar afleiðingar. 
Jeg tel viðleitnina góða og virðingar- 
verða,, að auka vöruvöndun, en ef sú 
viðleitni þarf að styðjast við sjerstök 
einokunarrjettindi, get jeg ekki búist 
við góðum árangri. Jeg get því ekki ver- 
ið með frv. þessu.

ATKVGR.
Brtt. 199, 1. a. samþ. án atkvgr.
— 199, 1. b. samþ. með 9 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 7 : 5 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: S. F., G. G., G. Ó„ H. Sn., Jóh. 
Jóh„ M. K„ M. T.

nei: E. P„ H. St„ K. E„ K. D„ 
G. B,
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Tveir J>m. (S. J. og S. E.) fjar- 
staddir.
2.—4. gr. samþ. með 7 shlj. atkv. 
199, 2. samþ. með 7 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 7 
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 7 : 3 
atkv.

Á 30. fundi í Ed., miðvikudaginn 29. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 231, 
246).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 246, 
er of seint var útbýtt.

Magnús Torfason: Jeg stend að eins 
upp til þess að skýra hvers vegna brtt. 
mínar, á þgskj. 246, eru fram komnar.

Eins og sjá má á frv., er einkaleyfið 
þar miðað við nafn. Nú hafa slík einka- 
leyfi verið veitt áður, og það komið fyrir 
að þau hafa alls ekki verið notuð. En 
takist nú ekki þessum manni að koma 
fyrirtækinu á stað, þá getur þó svo farið, 
að aðrir vilja reyna það, og mundi þá 
þurfa ný lög til að leyfa það, ef einka- 
leyfið er miðað við nafn. En ekki ber 
að skilja þetta svo, að jeg álíti ekki að 
þessi maður eigi að ganga á undan eða 
f jelag það, sem hann stendur í sambandi 
við; þvi að mjer er það kunnugt, að hjer 
standa kraftar á bak við, sem eru þess 
megnugir, að hrinda fyrirtækinu af 
stað, kraftar, sem sennilega munu gera 
það bráðlega.

Brtt. 2. hefi jeg komið fram með af 
þvi, að mjer þótti lefið of langt. Ef 
fyrirtæki þetta hepnaðist vel, gæti það 
haft verð af framleiðendum kjöts, og 
ef arðurinn yrði mikill, ætti leyfistím- 
inn að vera nógu langur 10 ár, frá því 
er leyfið er veitt, en ekki frá því er far- 
ið er að nota það. Auk þess mundi sú

breyting herða á því, að byrjað yrði sem 
fyrst.

Brtt. 3. er til þess, að landið þurfi ekki 
að kaupa vjelar og áhöld eftir „spekula- 
tionsverði“, heldur sannvirði; en þar 
með er meint það, sem hús og áhöld 
eru verð í sjálfu sjer, án tillits til stað- 
arins, sem bygt hefir verið á. En hjer er 
það athugavert, að ekki er getið um 
grunninn. pað hefir komið fyrir fyr, og 
er frægt af sögunni, að menn hafa keypt 
hús án grunnsins, en það mun ekki vera 
meining frv., að slíkt sje gert hjer, og 
ætti það að vera nóg að taka það fram 
hjer í þessari hv. deild.

Jeg hefi svo ekki fleira að athuga við 
frv. þetta, en lít svo á, að rjett sje að 
styðja fyrirtækið, og vona því, að frv. 
verði samþ. með þessum brtt.

Frsm. (Guðmundur ólafsson): Mjer 
finst, að brtt. á þgskj. 246 sjeu fram 
komnar í þeim tilgangi, að eyðileggja 
frv., enda er víst tillögumaðurinn á 
móti því. (M. T.: Jeg greiddi atkvæði 
með frv. til 3. umr.). Jæja, það kann 
vel að vera, en hann hefir nú eitthvað 
breyst, og yfir höfuð lítur út fyrir, að 
sannfæring deildarinnar sje ekki vel föst 
hvað þetta mál snertir.

pá skal jeg drepa á þá mótbáru hv. 
þm. Snæf. (H. St.) gegn frv., við 2. umr. 
þess, að eins og bætt hafi verið verkUn 
á lýsi og fiski, eins megi bæta kjötverk- 
unina, án þess að veita einkaleyfi til 
sliks. En mjer finst það ekki saman 
takandi, því miklu meiri kostnaður er 
í sambandi við það, að þurka kjöt með 
vjelum, en að gufubræða lýsi. Jeg get 
ekki heldur sjeð mikla hættu á því, að 
þetta einkaleyfi, eða rjettara sagt þetta 
fyrirtæki, mundi eyðileggja saltkjöts- 
markaðinn, að minsta kosti ekki mjög 
bráðlega. En stafi saltkjötsmarkaðinum



Þingmannafrumvörp feld.

Kjfilþurkun.

281 282

mikil hætta af þessu, sýnir það best, að 
þessi kjötverkunaraðferð er vænleg til 
framfara og á sem fyrst að komast í 
framkvæmd, og þessi mótmæli eru þvi 
meðmæli með frv.

Maður getur sjeð það á brtt. sjálfum, 
að þær eru fram komnar sem mótstaða 
gegn frv., þvi t. d. það, að stytta leyfis- 
timann um þriðjung, er til þess að 
þrengja kosti þess,sem um sækir, og það 
getur gert honum miklu erfiðara fyrir 
með að hætta á framkvæmdir.

þá er sú ástæðan, að verðið á eign- 
um fyrirtækisins gæti orðið „spekula- 
tions“-verð, þegar landsstjórnin vildi 
taka það í sínar hendur, ef brtt. næði 
ekki fram að ganga. petta finst mjer 
nú sannast að segja óþarfa varfærni. 
í frv. segir, að dómkvaddir menn eigi 
að meta eignirnar; og jeg hygg, að 
hvorki landbúnaðarnefnd, sem setti 
þetta ákvæði, eða öðrum, sem um það 
hugsa, detti í hug, að þessir dómkvöddu 
menn ynnu ekki verk sitt eftir bestu 
samvisku, og engin ástæða er til að ætla, 
að þeir færu bara að meta húsin, en ekki 
grunnana, þótt þeir sjeu ekki sjerstak- 
lega nefndir á nafn. — Jeg sje þá líka 
ekki annað en að svo gæti farið, þó brtt. 
„fyrir sannvirði, samkv. mati dóm- 
kvaddra manna“, kæmi i staðinn.

Jeg gleymdi að geta fylgiskjala frá 
stjórn Sláturfjel. Suðurlands og frá 
Búnaðarfjel. íslands, sem lögð voru 
fram með frv. í fyrra, og þar sem ein- 
dregið var mælt með þvi, að frv. næði 
fram að ganga. Slík meðmæli hljóta að 
hafa nokkuð að segja, og getur þar a. m. 
k. ekkert varhugavert legið á bak við.

Að hjer sje harðari ákvæðum beitt af 
Alþingis hálfu heldur en við áður veitt 
einkaleyfi sjest fljótt af samanburði. 
Árið 1915 veitti Alþingi einkaleyfi í 50 
ár og gaf 5*ára frest til að koma fyrir-

tækinu á stofn; hjer er undirbúnings- 
tíminn að eins þrjú ár, og landsstjómin 
getur tekið það í sínar hendur eftir 5 ár. 
Enn fremur var einkaleyfi til að vinna 
salt úr sjó veitt á Alþingi 1913 til 30 
ára. Hjer eru því miklu strangari skil- 
yrði.

Hv. þm. ísaf. (M. T.) var að tala um 
einhverja krafta, sem stæðu á bak við 
og gætu komið þessu fyrirtæki í fram- 
kvæmd án einkaleyfis. Jeg veit ekki 
hvað hann á við með því; mjer er alls 
ókunnugt um þá krafta, sem hv. þm. 
(M. T.) talar um. Jeg vona svo, að hv. 
deild leyfi frv. að ganga til Nd., og skal 
ekki að þessu sinni fara fleiri orðum 
um málið.

Sigurjón Friðjónsson: Jeg vildi að 
eins með örfáum orðum gera grein fyrir 
atkvæði mínu. Jeg lít svo á, að hjer sje 
um kjötverkunartilraun að ræða, sem 
gæti reynst vel fyrir landið. En það er 
ekki von, að neinn vilji leggja út í til- 
raunafyrirtæki, nema hann hafi ein- 
hverskonar tryggingu fyrir þvi að fá 
byrjunarkostnaðinn endurgreiddan. En 
það getur tæplega orðið nema annað- 
hvort með beinum fjárstyrk eða einka- 
leyfi, sem tryggi það, að byrjunarkostn- 
aðurinn fáist greiddur af ágóða fyrir- 
tækisins, þegar búið er að koma því til 
fulls í rjett horf. Jeg lít svo á, að einka- 
leyfið kosti landið ekki neitt, en veiti 
landið einkaleyfið, svo fyrirtækið kom- 
ist í framkvæmd, hefir það reynsluna 
í aðra hönd, og þann ágóða, sem af 
hinni nýju kjötverkunaraðferð kann að 
verða. Jeg álít, að brtt. hv. þm. Isaf. (M. 
T.) sjeu til bóta, og get verið með þeim, 
og væri enn fremur rjett að skjóta því 
inn í 5. gr., að grunnur fylgdi með i 
kaupunum. Mætti bæta því við í Nd.
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Magnús Torfason: pað er fullkominn 
misskilningur hjá hv. 2. þm. Húnv. (G. 
Ó.), að brtt. sjeu gerðar til þess að koma 
frv. fyrir kattarnef, heldur eru þær beint 
til þess að bjarga því.— Jeg sný ekki aft- 
ur með það, að fjelag stendur á bak við 
þennan mann, sem um einkaleyfið sæk- 
ir, enda er það eðlilegt, þar sem þetta er 
stórfelt fyrirtæki. pess vegna álít jeg 
bka rjett, að fjelagið fái einkaleyfið.

Eins og jeg er búinn að taka fram, 
viðvíkjandi 2. brtt., þá getur vel farið 
svo, að fyrirtækið verði svo gróðavæn- 
legt, að það útrými saltkjötsversluninni, 
og um leið orðið því til hindrunar, að 
framleiðendur fengju hækkað verð 
kjötsins, eins og vert væri. Um 3. brtt. 
skal bent á, að verði hún ekki samþ., 
getur einkaleyfishafi sagt við lands- 
stjórnina, eftir að hún hefir tekið við 
fyrirtækinu: „Gerið svo vel, farið með 
húsin af grunnunum“, og landsstjórnin 
getur ekkert sagt við því.

pað var verið að bera þetta einkaleyfi 
saman við sandeinkaleyfið frá 1915, en 
það tvent er alls ekki saman berandi. 
pað var nú fyrst og fremst miðað við 
einn flóa, og sarfdtaka mátti ekki fara 
fram nema fyrir utan landhelgi, 60 
faðma fyrir utan stórstraumsfjöruborð. 
J’að var því mjög takmarkað.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg tek 
undir það með hv. þm. ísaf. (M. T.), að 
jeg álít brtt. hans til bóta fyrir málið í 
heild sinni. pað, að einkaleyfið er stytt, 
ætti alls ekki að koma í veg fyrir, að 
þetta mál komist í framkvæmd.

ATKVGR.
Brtt. 246, 1. a. samþ. með 8 : 5 atkv.
— 246, 1. b. samþ. með 9 : 2 atkv.
— 246, 2. samþ. með 11 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 8 : 3 atkv. 
og afgr. til Nd.

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um einkaleyfi til 
að þurka kjöt með vjelaafli á íslandi,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. 
(A. 255).

Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. júní, 
var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Mál 
þetta mun þykja svo viðurlitsvert, að því 
verði vísað til nefndar, og geri jeg það 
að tillögu minni, að það verði falið land- 
búnaðarnefnd.

ATIÍVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 : 6 at- 

kv. og til landbúnaðarnefndar (sjá A. 
bls. 540) með 12 : 4 atkv.

Á 49. fundi í Nd., föstudaginn 14. júní, 
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 255, n. 
344).

Frsm. (Einar Ámason): petta frv. er 
ekki nýr gestur hjer i deildinni. pað er 
að miklu samhljóða frv. um vjelþurkun 
á kjöti, sem samþ. var í þessari hv. deild 
á síðasta þingi. En sökum þess, hve frv. 
kom seint fram á þinginu, þá dagaði 
það uppi í Ed. Munurinn á því frv. og 
þessu, sem nú er komið frá hv. Ed., er 
aðallega sá, að þá var veiting einkaleyf- 
isins bundin við nafn porkels Clementz, 
en nú er hún ekki nafnbundin, og einka-
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ieyfistíminn er nú ákveðinn 10 ár, í 
stað 15 í fyrra frv. pessar breytingar 
ættu að gera frv. aðgengilegra fyrir þá, 
sem voru þvi andvígir á siðasta þingi 
og þótti þá sjerstaklega varhuga- 
vert að aðhyllast frv. fyrir það, hve 
einkaleyfistiminn var ákveðinn langur.

Eins og kunnugt er, er kjöt ekki flutt 
út úr landinu öðruvísi ensaltað;flystþað 
aðallega til Danmerkur og lítið eitt til 
Noregs. Nú er það vitanlegt, að í þess- 
um löndum er líka framleitt kjöt, ekki 
að eins til heimanotkunar, heldur einn- 
ig til útflutnings. í þessum löndum er 
því okkar kjöt ekki keypt nema vegna 
þess, að það fæst fyrir lægra verð en 
þessar þjóðir fá fyrir kjöt sitt á erlend- 
um markaði. Markaðurinn fyrir okkar 
kjöt er því ærið takmarkaður. Við liöf- 
um orðið að sætta okkur við þennan 
markað um langt timaskeið, vegna þess 
að við höfum ekki haft aðstöðu til að 
flytja kjötið út kælt eða fryst, svo við 
gætum notað þann mikla markað, sem 
er í Englandi, fyrir nýtt kjöt. — Jeg er 
hræddur um, að það sje ekki orðið fylli- 
lega ljóst fyrir þeim hv. þm., sem eru 
mótfallnir þessu frv. hjer í þessari hv. 
deild, hve óheppilegt það hefir verið 
fyrir íslenska landbúnaðinn að hafa svo 
emhliða meðferð á kjötinu. Sjerstak- 
lega er þetta þó óheppilegt síðan við 
neyddumst til að gera samning við Breta 
um kjötsöluna. Nú er það álit fróðra 
manna, að við stöndum ekki vel að vígi 
til að flytja út nýtt kjöt og keppa við 
Ameríku- og Ástralíukjötið á enska 
markaðinum, bæði vegna slæmrar að- 
stöðu innanlands, og ekki síst vegna 
þess, að framleiðsla á kjöti er langtum 
ódýrari í þeim löndum, en hjá okkur. 
pó nú hægt sje að sanna það, að okkar 
kjöt sje betra en kjöt frá þessum lönd-
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um, þá mun reynast erfitt að telja neyt- 
endunum trú um, að betra sje að kaupa 
okkar kjöt hærra verði. pað myndi 
kosta bæði langan tíma og mikla pen- 
inga að sannfæra þá í þessu efni.

Á síðasta þingi var það borið fram, 
sem andmæli gegn frv., að óþarft váerí 
að veita nokkrum manni eða fjelagi 
einkaleyfi til að koma þessari aðferð á; 
hún mundi komast á án þess. En jegverð 
að halda því gagnstæða fram. Hjer er 
um nýja uppfyndingu að ræða, sem er 
eign einstakra manna. pessa eign síná 
meta þeir til peninga og láta hana ekki 
af hendi, nema eitthvað komi i staðinn. 
Til þess að leggja út í að framkvæma 
þessa þurkunaraðferð, vilja þeir fá 
einkaleyfi á framkvæmdinni. Hún hefir 
mikinn kostnað í för með sjer, en eftir- 
tekjan hins vegar óviss, þar sem um 
óreynda vöru er að ræða á markaðin- 
um. pað er því ekki nema eðlilegt, að 
þeir, sem haft hafa fyrirhöfnina við að 
finna upp aðferðina, vilji tryggja sig 
gegn þvi, að einn eða annar, sem komist 
gæti á snoðir um hana, færi að keppa 
við þá.

Ef einkaleyfi verður veitt, þá hefir 
landið um leið fengið eignarhald á þess- 
ari verkunaraðferð. Að öðrum kosti get- 
ur fjelagið snúið sjer eitthvað annað og 
fengið einkaleyfi í einhverju öðru landi. 
pá færi íslenska kjötið varhluta af þess- 
ari verkunaraðferð um nokkurt árabil, 
og ættu þá aðrar þjóðir enn hægra með 
að bola því burt af markaðinum.

Landbúnaðamefndin lítur svo á, að 
engin hætta geti stafað af því að veita 
þetta einkaleyfi, þar sem landið getur 
tekið alt í sínar hendur eftir stuttan 
tíma. Hins vegar mælir það með því, að 
rjett og sjálfsagt virðist að láta einkis 
ófreistað til að bæta markaðinn fyrir
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þessa vörutegund. þingi og stjórn ber 
að styðja að því að gera hana sem vand- 
aðasta og verðmesta að unt er.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjöl- 
yrða frekar um þetta mál. Jeg vona að 
hv. deild taki þvi vel, eins og þegar það 
var hjer til meðferðar síðast.

Bened. Sveinsson: Hv.frsm. (E.Árna.) 
sagði, að þetta frv. væri ekki nýr gestur, 
því það hefði legið hjer fyrir deildinni 
í fyrra. pað er satt, að þetta mál er ekki 
nýr gestur, en engu Ijúfari er hann fyrir 
því. Jeg get ekki annað sagt en að þetta 
sje ótrúlega leiður gestur, sem verið er 
að leiða hjer inn í þingið hvað eftir ann- 
að, og mig undrar stórlega, hvemig hv. 
landbúnaðarnefnd hefir getað látið snúa 
á sig. Á nál. er nú ekki mikið að græða 
af röksemdum, málinu til stuðnings. 
það skýrir að eins frá því, að nefndin 
hafi athugað málið, og dregur þá álykt- 
un af athugun sinni, að rjett sje að sam- 
þykkja frv. óbreytt. Nú hefir hv. frsm. 
(E. Áma.) gefið gleggri grein fyrir þeim 
ástæðum, sem nefndin hyggir á þá á- 
lyktun að leggja til, að málið fái fram 
að ganga.

Áður hafa hjer á landiverið veitt tvenn 
einkaleyfi til að framleiða vörutegundir 
á landi hjer, annað til þess að vinna salt 
úr sjó, en hitt til þess að vinna járnsand 
úr botni Hjeraðsflóa. Nú getur það ork- 
að tvímælis, hvort rjett hafi verið að 
veita þessi einkaleyfi. þó er þetta einka- 
leyfi, sem hjer er farið fram á, alt ann- 
ars eðlis. pó einstöku fjelagi væri heim- 
ilað að vinna járnsand úr botni Hjeraðs- 
flóa, þá gat það ekki teflt atvinnu lands- 
manna í neina tvísýnu. Sama er að segja 
um það, að vinna salt úr sjó. þessi fyrir- 
tæki gátu hvorugt að nokkru ráði snert 
atvinnuvegi landsins. Aftur á hinn bóg- 
inn var töluverður hagur í vændum fyr-

ir landið, þar sem þau f jelög vom skuld- 
bundin til að greiða hátt gjald í lands- 
sjóð af framleiðslunni, ef nokkur hefði 
orðið. En hjer er alt öðru máli að gegna. 
Hjer er tekin önnur höfuðvörutegund 
landsins, og ætlast er til, að þingið selji 
í hendur einstökum mönnum sjerstaka 
meðferð á henni til útflutnings. Auk 
þess er mjer ekki kunnugt um, að neitt 
liggi fyrir, sem sýni, að hjer sje um ann- 
að en hjegóma að ræða. Hjer hafa eng- 
ar skýrslur veríð lagðar fram um það, 
að þessi verkunaraðferð sje komin á það 
stig, að hægt sje að reiða sig á, að hún 
sje nothæf. Og þó kjöt sje vjelþurkað 
einhversstaðar suður i löndum, þá er 
ekki þar með sagt, að hún sje fremur 
eign eins en annars, sú aðferð, sem við 
það er höfð. pað er heldur alls ekki 
sannað, að ekki geti verið til fleiri að- 
ferðir en ein til þessarar verkunar. pað 
væri broslegt, ef Alþingi íslendinga færi 
að fela stjórninni heimild til að veita 
þannig lagað einkaleyfi, sem eitthvert 
fúskarafjelag sækir um, án þess að 
nokkur trygging sje fyrir því, að ekki 
sjeu til aðrar aðferðir, sem geti reynst 
jafngóðar eða betri. Eða værum vjer 
nokkru bættari, ef aðrar þjóðir gætu 
haft aðrar aðferðir til kjötþurkunar, 
sem ef til vill reyndust fult eins vel? — 
Jeg hefi reyndar heyrt því haldið fram, 
og meira að segja sjeð það í blöðum, 
að nafnið á þessari vörutegund mundi 
verða bundið við ísland, ef fyrstu til- 
raunirnar til að framleiða hana væru 
gerðar hjer á landi. En þetta er ekki 
til annars en að blekkja menn. þegar 
farið er að selja vöruna frá öðrum lönd- 
um, þá stendur ekkert land öðru betur 
á markaðinum, nema því takist að gera 
vöruna betri eða ódýrari en annarsstað- 
ar. Ef á annað borð er hægt að vjel- 
þurka kjöt, eins og hægt er að vjelþurka
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fisk, þá er liklegt, að hægt sje að hafa 
til þess margar aðferðir, og er sjálfsagt 
að hver fái að hafa sína aðferð, sem 
á annað borð vill leggja út i það að 
verka kjöt á þennan hátt.

Flm. telja æskilegt að koma á kjðt- 
þurkun til þess að fá betri markað fyrir 
kjötið. En ef þessi verkunaraðferð 
skyldi ryðja sjer til rúms á skömmum 
tíma og vera jafnvænleg og þeir ætla, 
þá hlyti það að verða til tjóns, að mark- 
aðurinn væri i eins manns höndum, og 
þetta fjelag mætti ráða yfir verðinu 
á kjötinu í 10 ár. pað mundi geta náð 
undir sig allri kjötverslun í landinu, þvi 
að það gæti staðið sig við að bjóða lítið 
eitt hærra fyrir kjötið en aðrir, sem 
kaupa það til að verka það eftir eldri að- 
ferðinni. Annað þyrfti ekki til þess, að 
fjelagið gæti sölsað undir sig alt kjötið 
og setið eitt með ágóðann af þessari nýju 
verkunaraðferð.

pað getur því ekki orðið til neins 
skaða, þó neitað sje um þetta einkaleyfi. 
Engum getur dottið í hug, að það verði 
til að flýta fyrir því, að ný verkunarað- 
ferð finnist í heiminum, þótt Alþingi 
íslendinga samþykki, að einhverju hálf- 
dönsku fjelagi sje veitt heimild til að 
ná undir sig því kjöti, sem framleitt 
er á Islandi. Heimurinn mun finna upp 
aðferðina án þess.

Á það mætti benda, að á síðustu 10 
árum hafa komið upp nýjar aðferðir 
til hagnýtingar ýmislegrar vöru; t. d. 
að vjelþurka fisk og vinna mjöl og lýsi 
úr síld. Ef einhver hefði komið til Al- 
þingis fyrir 10 árum og sagt: „Jeg skal 
kenna íslendingum nýja aðferð til að 
nota betur síldina og verka fiskinn betur 
en þið getið nú, en jeg verð að fá einka- 
leyfi á aðferðinni“, þá virðist mega ráða 
það af þeim viðtökum, sem þetta frv.

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

fjekk hjer í deildinni í fyrra, að slíkt 
einkaleyfi mundi hafa fengist. Ekki 
hefði verið mikill vandi að telja núver- 
andi þingmönnum trú um, að þessi nýja 
aðferð gæti orðið gagnleg fyrir atvinnu- 
vegina. En hefðum vjer verið hótinu 
bættari fyrir því, þótt slíkt einkaleyfi 
hefði verið veitt? — Nú getur hver 
kaupmaður og hver útgerðarmaður, 
sem vill verka sinn fisk, þurkað hann 
með vjelum. Hefði það á nokkurn hátt 
verið betra fyrir hina íslensku þjóð, þó 
einkaleyfi hefði verið veitt á þessari 
verkunaraðferð? Jeg get ekki skilið það.

Sama er að segja um síldarverksmiðj- 
urnar. pað hefði mátt segja margt fal- 
legt um það, hve mikils virði það væri 
að vinna mjöl og lýsi úr síldinni, i stað 
þess að láta hana liggja í stórum dyngj- 
um norður á Siglufirði, morkna í sól- 
skininu og verða ónýta. En hefði það 
verið til gagns fyrir þjóðina, ef einka- 
leyfi hefði verið veitt þessum síldar- 
iðnaði? Hjer er alveg um samskonar 
einkaleyfi að ræða. pað er ekkert meiri 
galdur að þurka kjöt en að þurka fisk, 
og engin ástæða er til að efast um, að 
heimurinn finni upp einhverjar aðferðir 
til þess, sem frjáls notkun verður á, 
nema þingið fari að binda hendur þjóð- 
arinnar fyrirfram.

Ef hjer væri að ræða um sjerstakar 
vjelar eða sjerstakan útbúnað til kjöt- 
þurkunar, þá væri sjálfsagt, að sá, sem 
hefði fundið þær upp, fengi „patent“ 
á þeim vjelum. En hjer er ekki farið 
fram á neitt þesskonar, heldur er farið 
fram á einkaleyfi til að verka kjöt á 
þennan hátt og flytja það út. Slíkt verð- 
ur ekki til þess að hækka verð á íslensku 
kjöti, eins og nefndin hefir ætlað, heldur 
er hjer verið að leggja gildru fyrir 
grunnhyggni þingsins.

19
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Auk þess eru ýmsir gallar á frv. 1 4. 
gr. er t. d. tekið fram, að ekki megi 
leggja neitt gjald á vöruna, annað en 
það, sem tekið er fram i 3. gr. Eftir því 
á stimpilgjald eigi að koma til greina. 
En þetta og því um líkt eru aukaatriði, 
sem ekki er vert að tala um. Jeg vona, 
að hv. deild gangi aldrei inn á að sam- 
þykkja þetta frv., svo gagnslaus galla- 
gripur sem það er.

Einar Jónsson: Mjer þykir hv. þm. 
N.-p.(B.Sv.) fara nokkuð hörðum hönd- 
um um landbúnaðarnefndina, fyrir 
meðferð hennar á þessu máli. Mjer 
þykir það því undarlegra, sem jeg þyk- 
ist mega fullyrða, að einmitt hann sjálf- 
ur var með því að veita bæði þau einka- 
leyfi, sem þingið hefir veitt áður. Áreið- 
anlega var hann með því að veita Páli 
Torfasyni einkaleyfi til að vinna salt 
úr sjó. Hv. þm. (B. Sv.) ætti að sjá, að 
hjer liggur fyrir fyrirtæki, sem líklegt 
er að verði framkvæmt og verði til 
bóta fyrir landbúnaðinn, en Páll Torfa- 
son hefir ekkert gert að því enn að 
nota sitt einkaleyfi. Lika ætti hv. þm. 
(B. Sv.) að vera það kunnugt, þar sem 
hann er þingmaður fyrir landbúnaðar- 
hjerað, að mjög erfitt verður að hag- 
nýta kjötið, ef ekki fæst í það salt, en 
á því geta orðið ýms tormerki að fá 
það flutt til landsins meðan siglinga- 
teppan helst. Ef Páll Torfason vinnur 
nú ekki saltið úr sjónum á þessum tím- 
um, og mig minnir, að einkaleyfistimi 
hans sje nú bráðum á enda runninn, þá 
verður þing og stjóm að gera eitthvað 
til þess, að fundin verði ný verkunarað- 
ferð á kjötinu, svo hægt sje að gera það 
að verslunarvöru og mannafæðu.

Hin einkaleyfin, sem áður hafa verið 
veitt, hafa verið veitt til lengri tíma. En 
það líkar mjer miður vel. Jeg er mjög

vel ánægður með það að hafa einkaleyf- 
istímann sem stystan, eins og hjer í 
þessu tilfelli er ráð fyrir gert.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) hafði einnig 
það á móti þessu frv., að það gæfi lands- 
sjóði ekkert í aðra hönd. þessari stað- 
hæfingu hjelt hann þó ekki út ræðu sína, 
sem varla var von, því áður en hann 
lauk máli sínu varð honum litið á 3. 
gr. frv., og kom þar auga á það, að 
einkaleyfishafi á að greiða landssjóði 
10 kr. af hverri smálest, sem flutt er út 
af þessu þurkaða kjöti. Jeg get því ekki 
álitið, að neitt sje óhyggilega af stað 
farið með þetta frv., og landbúnaðar- 
nefndin hefir eins mikla ástæðu til að 
mæla með því eins og aðrir þingmenn 
höfðu til að mæla með þeim einkaleyf- 
um, sem áður hafa verið veitt. Áður var 
samþ. að veita einkaleyfi á ákveðið nafn, 
en hjer er ekki farið fram á það, held- 
ur að eins, að stjóminni sje veitt heimild 
til að veita einkaleyfið, ef henni sýnist 
ráðlegt að gera það.

Mjer finst jeg mega til að bera blak 
af landbúnaðamefndinni, þegar að 
henni er ráðist Jeg get ekki fund- 
ið, að hún hafi gert neitt skakt í þessu 
máli. Enda þótt jeg þori ekki að full- 
yrða, hvort það er nokkuð sjerlega 
hyggilega ráðið að veita þetta einka- 
leyfi, eða nokkurt annað, þá er það þó 
fyllilega forsvaranlegt, í samanburði við 
það, sem áður hefir verið gert, að mæla 
með því, að þetta einkaleyfi sje veitt. 
Einkaleyfistíminn er styttri og gjaldið 
kemur í landssjóð engu að síður.

Jeg mun því halda mjer við gerðir 
nefndarinnar og greiða atkv. mitt með 
því að samþ. frv.

Björn Kristjánsson: Jeg minnist þess, 
að jeg mælti nokkur orð gegn þessu frv., 
er það lá hjer fyrir á siðasta þingi, og
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það er vitanlegt, að jeg hefi ávalt verið 
því mótfalhnn, að þingið veiti slik einka- 
leyfi. Jeg er þessu enn mótfallinn, og 
það af þeirri ástæðu, að hjer er ekki far- 
ið eins að og tiðkast í öðrumlöndum.par 
eru veitt einkaleyfi til þess að nota á- 
kveðin áhöld, er menn hafa fund- 
ið upp. En hjer er ekki um það að ræða, 
heldur um hitt, að veita einkaleyfi til 
þess að selja og framleiða ákveðna vöru- 
tegund.

1 frv. er ekki ljóst, hvort átt er ein- 
ungis við einkaleyfi til að þurka kjöt 
með vjelum, eða hvort einnig er átt 
við einkaleyfi til útflutnings — í 1. gr. 
frv. segir svo: „Landsstjóminni veit- 
ist heimild til að veita einkarjett 
um 10 ár, frá því er leyfið er veitt, 
til þess að vjelþurka á íslandi kjöt, 
sem ætlað er til útflutnings ....“. Hjer 
virðist að eins átt við einkaleyfi til að 
þurka kjötið, en annars eigi salan að 
vera frjáls. En í 5. gr. frv. segir: „peg- 
ar 5 ár eru liðin eða meira frá því, er 
einkaleyfishafi tók að flytja út þurkað 
kjöt ....“. petta orðalag virðist benda 
til þess, að einkaleyfið eigi einnig að ná 
til sölu á kjötinu.

Ef skilja á frv. á þessa leið, er annar 
hængur á þvi. Rjettur landsstjómarinn- 
ar til að taka einkaleyfið í sínar hendur 
er bundinn við 5 ár frá því, er einka- 
leyfishafi tók að flytja út kjöt. Einka- 
leyfishafi þarf alls ekki að flytja út 
kjötið sjálfur. Hann getur látið annan 
gera það, og kemur þetta tímatakmark 
þá ekki til greina. (E. J.: pá er 10 ára 
takmarkið). Jú, það er að vísu rjett, en 
þetta er engin takmörk.

það er rangt gert af þinginu að veita 
slikan einkarjett, nema sannað sje, að 
menn eigi einhverja nýtilega uppgötv- 
un. En það liggur ekki fyrir hjer. í öðr- 
um löndum eru oft veitt verðlaun fyrir

nýjar uppgötvanir, sem það eiga skilið, 
og af þeirri ástæðu er veittur einkarjett- 
ur til þess að nota þær. En hafi menn 
ekki fundið neitt nýtilegt upp, hvi á þá 
að veita þeim einkaleyfi?

pað var alveg rjett á litið af hv. þm. 
N.-p. (B. Sv.), að sjeu skilyrði til 
þess að verka vöruna áþennanhátt,verð- 
ur það gert alt að einu, hvort sem einka- 
leyfi er veitt eða ekki. Svo var inn vjel- 
þurkun á saltfiskinum. Alþingi þarf 
ekki að setja nein lög til þessa. Og komi 
þessi skilyrði á næstu árum, verður það 
landinu til stórtjóns að veita þetta einka- 
leyfi.

Jeg mun því, sem að undanfömu, 
leggjast á móti því, að slík einkaleyfi 
verði veitt.

Framsm. (Einar Árnason): Hv. þm. 
N.-p. (B. Sv.) rjeðst allhart gegn þessu 
frv. Tók hann til samanburðar verkun 
á saltfiski og þurkun á kjöti. En sá 
samanburður var algerlega rangur. 
purkaður saltfiskur hefir fastan mark- 
að, sem er jafnvís, ef fiskurinn er jafn- 
góður, hver aðferð sem höfð er við 
verkunina. En hjer er að ræða um vöru, 
sem á engan markað vísan og ómögu- 
legt er að geta sjer til hverja framtíð 
á. Sama máli er að gegna um lýsið. 
pað hafði sinn fasta markað, og var 
því ekki undir högg að sækja með hann.

Hv. þm. (B. Sv.) kvað óvíst, að þessi 
aðferð væri annað en hjegómi. Auðvit- 
að veit hann ekkert um málið, og því 
get jeg sagt honum það, að gerðar hafa 
verið tilraunir að þurka kjöt með þess- 
ari aðferð, og látið vel yfir árangrin- 
um.

pá taldi hv. þm. N.-p. (B. Sv.) þetta 
mundu leggja hömlur á íslenska fram- 
leiðslu. Jeg fæ ekki sjeð, að þetta sje 
rjett á htið. pessi aðferð gæti alls ekki
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felt verðið á íslensku kjöti. J?ví að vitan- 
lega yrðu þeir, sem fyrirtækið rækju, 
að kaupa kjötið því verði, sem fyrir 
það fengist á öðrum markaði. Og þrátt 
fyrir þetta einkaleyfi eru allar leiðiropn- 
ar fyrir framleiðendur að flytja út kjöt, 
bæði saltað og kælt. J?að gæti því aldrei

regið úr framleiðslunni.
Hv. þm. (B. Sv.) kvað hjer ekkert að

vinna, en miklu að tapa. pað get jeg ekki 
skilið. Fari svo, að þessi aðferð reynist 
arðvænleg, þá er hjer mikið að vinna 
fyrir landbúnaðinn íslenska. En réyn- 
ist fyrirtækið ótímabært, þá er það ekki 
landið, heldur einkaleyfishafarnir, sem 
mest eiga á hættunni. Hvað sem því líð- 
ur dómum hv. þm. (B. Sv.) um þetta, 
þá er það reynslan ein, sem hjer sker úr.

pá gat hv. þm. (B. Sv.) þess, að eftir 
frv. yrði ekki lagt annað eða meira 
gjald á þurkað kjöt, sem út er flutt, 
en 10 kr. á hverja smálest. Getur verið, 
að menn greini á um, hvernig á að skilja 
þetta ákvæði. Jeg lít svo á, að engin önn- 
ur sjerstök gjöld en þetta eigi að leggja 
á kjötið, en stimpilgjald eigi að sjálf- 
sögðu að koma niður á þessari vöru 
sem annari. pyki mönnum óljóst til 
orða tekið, má vitanlega lagfæra það.
Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) þótti það galli 
á frv., að einkaleyfið væri ekki veitt til 
þess að nota viss, ákveðin áhöld. En til 
þess er því að svara, að í raun og veru 
kæmi það ekki þeim að gagni, sem 
rækju fyrirtækið, þótt þeim yrði veitt 
slíkt einkaleyfi. J?að þyrfti ekki annað 
en að einn eða annar kæmist á snoðir 
um, hvemig vjelarnar væru. Hann gæti 
þá komið á stofn þurkunarhúsi með 
vjelum, er væru lítið eitt frábrugðnar, 
og eyðilagt með því hitt fyrirtækið. J?ví 
að þegar ísinn er brotinn og markaður 
skapaður, myndi sá, sem á eftir kæmi, 
geta hoðið vöruna lægra verði.

pá þótti hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) ekki 
gott samræmi milli 1. og 5. gr. frv. Get- 
ur verið, að rjett sje að kveða skýrara 
að orði í 5. gr. Sje jeg ekkert því til 
fyrirstöðu að breyta 5. gr. á þá leið, að 
orðið „einkaleyfishafi“ verði felt í 
burtu, og orðaröðinni breytt þannig: 
„pegar 5 ár eru liðin eða meira frá því, 
að tekið var að flytja út .... “ o. s. frv. 
J?á getur 5 ára timatakmarkið komið að 
fullum notum.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) sagði, að land- 
búnaðamefndin hefði látið snúa á sig 
í máli þessu. Jeg skil ekki, við hvað hv. 
þm. á með þessu. pað mætti segja jafn- 
rjettilega, að alt þingið hefði þá látið 
snúa á sig. Málið gekk sem sje í gegnum 
þessa deild á síðasta þingi, og nú kem- 
ur það frá hv. Ed. Jeg vona þvi, að 
þetta frv. nái fram að ganga hjer í 
deildinni, eins og síðast. J?að er ekki 
óaðgengilegra en það frv., er þá var 
samþykt, nema síður sje, þar sem einka- 
leyfistiminn hefir verið styttur um 5 ár.

Bjarni Jónsson: Jeg sje ekki annað 
en að hv. landbúnaðam. hafi farið skyn- 
samlega með þessu máli. Jeg lít svo 
á, að allar tilraunir til þess að bæta 
markað á islenskum afurðum sjeu til 
bóta, hvort sem um nýja aðferð er að 
ræða eða endurbætur á eldri aðferðum. 
Hjer er að ræða um nýja aðferð, sem 
ekki hefir áður verið notuð til muna 
meðal siðaðra þjóða, en er þó áður þekt.

Sá, sem vildi takast á hendur tilraunir 
í þessa átt, yrði annaðhvort að vera efn- 
aður maður, til þess að hann treysti 
sjer til að leggja fje í annað eins fyrir- 
tæki, sem áður er óþekt með öllu. Stofn- 
kostnaðurinn yrði ekki lítill. pað má t. 
d. minna á auglýsingakostnað, sem i 
upphafi hlýtur að verða mjög mikill. 
J?á kostar það ekkert sináræði að setja
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upp allar vjelar og enn að senda sýnis- 
hom af vörunni á erlendan markað, svo 
að nokkur von sje um, að hægt verði að 
selja hana. petta alt þyrfti maðurinn að 
greiða af eigin efnum. En hafi hann nú 
ekki efni á öllu þessu, þá þyrfti hann 
styrk, og þá helst frá þeim, sem þessar- 
ar nýungar ættu að njóta — frá lands- 
mönnum. peir þyrftu þá að hjálpa hon- 
um til að standast þennan kostnað.

Nú má veita þennan styrk með tvennu 
móti. pað má veita fjárstyrk til tilraun- 
anna og til þess að koma vörunni á er- 
lendan markað. Einnig er hægt að hafa 
aðra aðferð. Tryggja manninum einka- 
leyfi um svo langan tíma, að hann vinni 
upp þann halla, sem hlýtur að verða á 
fyrirtækinu fyrst i stað. þar á maðurinn 
vitanlega meira á hættu. pví ef fyrir- 
tækið yrði ekki arðvænlegt, ynni hann 
aldrei upp hallann af fyrstu árunum og 
fengi aldrei kostnað sinn greiddan. 
Landsmenn legðu þá aldrei f je í tilraun- 
irnar og myndu engu á þeim tapa.

En yrði fje veitt úr landssjóði, gætu 
landsmenn notað aðferðina, og kept 
hvorir við aðra þá þegar, er reynsla væri 
fengin, þyrfti ekki að veita neitt einka- 
leyfi.

Nú vitum við allir, að hjer er að ræða 
um fátækan mann, er ekki hefir efni á 
að leggja mikið í kostnað. Hann hefir 
áhuga á framförum í atvinnuvegum 
vorum og hefir komið með margar til- 
lögur til umbóta. Má minna á tillögur 
hans um mótekju, sem nú hafa borið 
þann glæsilega árangur, að hv. Ed. hefir 
samþykt að veita 3000 kr. til rannsókn- 
ar á mómýrum. En tillagan var góð, 
hvemig sem með hana hefði verið farið. 
Hún er ekki einungis framtíðartillaga, 
heldur og hin mest áriðandi bjargráða- 
tillaga, sem fram hefir komið á þessu 
þingi.

Nú kemur önnur till. frá sama manni. 
Hann hefir ekki fje til að framkvæma 
hugmyndir sinar, en vill, að landið njóti 
þeirra, án þess að hann taki f je fyrir.

En ef hann á að koma þessari hug- 
mynd í framkvæmd, sjer hann sjer ekki 
annað fært en að biðja um þessi rjett- 
indi.

Mjer er ómögulegt að skilja, að þessi 
rjettindi verði veitt á annan hátt en 
þann, að honum verði skamtaður hagn- 
aður og ekki verði atvinnuspell að. En 
þá fyrst yrðu atvinnuspell, ef varan yrði 
svo eftirsótt, að skaði væri að fleiri gætu 
ekki sett upp vjelar. Ólíklegt er, þótt 
vel gengi, að svo yrði innan 10 ára. En 
þó svo yrði, hefir stjómin altaf vopn, 
er hún getur beitt til þess að halda verð- 
inu niðri. Eftir 5 ár getur stjórnin keypt 
öll áhöld af honum eftir mati. pyki 
stjóminni hann leggja óhæfilega mik- 
ið á vöruna, ímynda jeg mjer, að hann 
muni heldur leggja niður rófuna og 
lækka verðið en verða neyddir til að 
selja öll sín framleiðslutæki. Stjómin 
gæti haft þetta fyrir keyri á hann, til 
þess að halda vörunni í hæfilegu verði. 
En væri hann illur viðureignar, þá er 
ekki annar vandinn en að stjómin 
keypti vjelamar. Og þótt stjómin ræki 
fyrirtækið í 5 ár, væri engin ástæða til 
að óttast atvinnuspell fyrir landsmenn 
nje niðurdrep.

J?að má vel vera, að „fúskara“-fjelag 
standi á bak við þennan mann. En eng- 
in ástæða er til að ætla það, að órann- 
sökuðu máli. Jeg hefi að minsta kosti 
sjeð kjöt, þurkað með þeirri aðferð, sem 
hjer um ræðir, og verður ekki annað 
sjeð en að það sje góð vara.

En stjóminni er og innan handar, að 
veita ekki þetta leyfi, þótt henni verði 
heimilað það. Jeg er þess ömggur, að 
stjórnin veiti ekki neinum „fúskurum“
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leyfi. Jeg hygg bæði gott og lofsvert, 
að þessar tilraunir yrðu gerðar. Og 
mönnum gæti þótt gott að hafa slikar 
vjelar i landinu, til þess að varðveita 
matvæli landsmanna, meðan salt er 
rándýrt og ilt er að draga það að sjer. 
þó að hjer sjeu íshús, gæti þetta komið 
að iniklu meira gagni.

Jeg hygg auðskilið, að frv. veiti 
stjóminni. heimild til að veita einka- 
leyfi til að þurka kjöt, en ekki 
til útflutnings. pað virðist óaðgætni, 
að 5. gr. er orðuð eins og hún er. 
pað hefir vakað fyrir mönnum, að 
einkaleyfishafi myndi flytja kjötið út 
sjálfur, eða fá aðra til að leggja fram 
fje í tilraunir til þess að skapa kjötinu 
markað.

Annars þurfa menn ekki einkaleyfi 
til þess að flytja út kjöt. Allir hafa jafn- 
an rjett til þess að versla. Einkaleyfis- 
hafi má selja mjer kjöt, ef hann viil, en 
hann þarf ekkert einkaleyfi til þess að 
flytja út kjötið sjálfur. J?ó að ákvæði 
1. og 5. gr. sjeu ekki í fullu samræmi, 
þá hygg jeg, að þau verði ekki skilin á 
annan hátt en þann, að hjer sje ein- 
ungis að ræða um einkaleyfi til að þurka 
kjöt.

Benedikt Sveinsson: Ekki hafa komið 
fram í umræðunum ýkjaveigamiklar 
röksemdir fyrir gagnsemi og ágæti 
þessa frv.

Hv. 2. þm. Rang. (E. J.) tók fyrstur 
að bera blak af frv. Hafði hann það 
helst fyrir sig að bera, að ekki sæti á 
mjer að mæla í móti þessu frv., þar sem 
jeg hefði áður greitt atkvæði með þvi 
að veita 2 lík einkaleyfi, sem sje einka- 
leyfi til að vinna salt úr sjó og til að 
vinna jám úr jámsandi. pað er satt, 
að jeg greiddi atkvæði með þessum

einkaleyfum. Ekki af þvi, að jeg ætl- 
aði, að þau myndu koma að stórmikln 
gagni, heldur vegna þess, að jeg áleit 
þau skaðlaus. Jeg hugði, að enginn 
myndi fitna af saltinu úr sjónum, þó 
að Páli Torfasyni yrði neitað um einka- 
leyfi til að vinna það, nje heldur að það 
gerði nokkrum manni mein, þó að Tú- 
bogi mætti grafa sand úr sjónum í botni 
Hjeraðsflóa. Og þar sem þessu frv. er 
talið það til gildis, fram yfir hin einka- 
leyfisfrv., er samþykt hafa verið, að 
hjer sje um miklu skemri tíma að 
ræða, þá er því til að svara, að hjer er 
nokkuð ólíku saman að jafna, þar sem 
er að ræða um aðalútflutningsvöru 
landsmanna, en í hinu tilfellinu um ekki 
dýrmætara efni en leðjuna úr Lagar- 
fljóti, sem liggur á 20 faðma dýpi úti 
í Héraðsflóa.

Hv.þm. (E. J.) kvað ekki fullvíst,hvort 
þetta einkaleyfi kæmi að gagni eða 
ekki. En eftir minni hyggju ætti það 
einmitt að vera fyrsta og sjálfsagðasta 
skilyrði þess, að frv. fengi meðmæli 
hjer í hv. deild, að menn væru fullvissir 
um, að það væri til gagns, en ekki til 
ógagns. En hræddur er jeg um, að væri 
það krufið til mergjar, yrði sannfæring 
sumra hv. þm. um, að þetta yrði þjóð- 
inni að miklu gagni, ekki ýkja sterk.

Hv. frsm. (E. Árna.) kvað rangt að 
bera saman vjelþurkun á kjöti og vjel- 
þurkun á saltfiski. purkaður fiskur 
væri þekt og gömul verslunarvara, en 
þurkað kjöt væri ekki þekt áður. petta 
kemur þó í einn stað niður. Vjelþurkun 
á saltfiski er ekki nema ein aðferð til 
að verka fisk, og vjelþurkun á kjöti er 
ekki nema ein aðferð af mörgum til að 
verka kjöt. Hvorttveggja miðar að því 
að framleiða þessar vörur á sjerstakan 
hátt.

það er því i raun og veru enginn
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eðlismunur á þessu, og því fullkomlega 
sambærilegt.

Jeg benti lika á, hverjar afleiðingar 
það hefði haft, ef einhver hefði rokið 
til og fengið einkaleyfi til að vjelþurka 
fisk. Og enginn hefir viljað halda því 
fram i hv. deild, að heppilegt hefði 
verið að veita einhverjum 10—15 ára 
einkaleyfi til að vjelþurka fisk, með 
einhverri sjerstakri aðferð, þótt álitleg 
hefði þótt í bili. Ef það hefði verið gert, 
einum manni eða fjelagi seldursárjettur 
í hendur að verka vöruna á þennan til- 
tekna hátt, þá leiðir þar af, að aðrir 
geta ekki hagnýtt sjer vöruna með þeim 
hætti. pað er sýnt, að er menn athuga 
þetta, liggur það mjög ljóst fyrir, að 
einkaleyfi í þessum efnum geta ekki 
gert annað en tjón.

Hv. meðmælendur frv. hafa ekki get- 
að sýnt fram á, að hjer sje um nýja 
uppgötvun að ræða, enda er það ósköp 
alþekt, að hægt er að vindþurka kjöt 
eins og fisk. Hefir það verið gert á Fær- 
eyjum, svo sem hv. þm. Dala. (B. J.) 
tók fram. Vjer íslendingar höfum og 
lengi þekt eina aðferð til að þurka kjöt, 
en það er að „reykþurka“ það. pað kjöt 
köllum vjer hangikjöt, og ætti ef til vill 
að veita einhverjum einkaleyfi á þeirri 
þurkunaraðferð, ef einhver vildi taka 
það að sjer. Hjer væri þó ekki um neinn 
nýjan galdur að ræða, en ef sóst yrði 
eftir einkaleyfi á „reykþurkun“ kjöts 
og það veitt, hverju væru þá Islendingar 
bættari, þótt sú verkunaraðferð væri 
komin einum manni i hendur?

En setjum nú svo, að þetta vjelþurk- 
unareinkaleyfi yrði veitt, og siðan 
kæmi erindi frá uppfundningamanni, 
sem fundið hefði nýja vjel og vildi fá 
einkaleyfi (Patent) á henni. Hann gæti 
ekki hagnýtt þessa nýju aðferð, ef búið 
er áður að veita þennan einkarjett á öllu

vjelþurkuðu kjöti, nema ef Alþingi vildi 
kaupa dýrum dómum af leyfishafa 
þennan einkarjett, sem hann væri búinn 
að klófesta.

Sú aðferð, sem hjer er um að ræða,
■fir liklega verið viða revnd, og er 

það kunnugt, að verið er að reyna hana 
í Danmörku. Er það líklega danskt fje- 
lag, sem að henni stendur. pað væri 
mjög einkennilegt, ef þessi aðferð ætti 
ekki að verða kunn, eða geta rutt sjer 
til rúms, nema því að eins, að Alþingi 
íslendinga veiti þessum mönnum heim- 
ild til að nota hana hjer á landi í 5—10 
ár. Mun örðugt veitast að telja mörgum 
trú um það.

Hv. frsm. (E. Árna.) benti á, að frv. 
væri betra nú en í fyrra, þar sem tim- 
inn hefði verið styttur. pað er rjett, að 
frv. er því minna skaðlegt, sem einka- 
leyfistíminn er styttri. En það er enginn 
kostur, út af fyrir sig, því að best væri, 
að einkaleyfið væri alls ekki veitt. Og 
cins og jeg tók fram áður, er engin nauð- 
syn að hætta á þetta. pví að svo framar- 
lega sem hjer er um annað að ræða en 
hjegóma einberan, þá ryður þessi að- 
ferð sjer til rúms eins og aðrar aðferðir 
til að verka vörur, svo sem fisk, ull o. 
þvíl., án þess að þingið þurfi á nokkurn 
hátt að binda hendur þjóðarinnar eða 
framleiðenda hennar. En hitt nær ekki 
nokkurri átt, að það greiði fyrir þvi, að 
vara komist á framfæri, þótt einstök- 
um mönnum sje á þennan hátt veittur 
einkarjettur á vissri verkunaraðferð.

Mjer þótti leitt að heyra hv. þm. 
Dala. (B. J.) styðja þetta frv., því að 
hann er ekki vanur að berjast fyrir því, 
að íslendingar selji útlendingum einka- 
rjett á atvinnuvegum sínum eða öðr- 
um rjettindum. (B. J.: Leyfisbeiðandi er 
ekki útlendingur). pað er satt, að sá, er
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ekki útlendingur, er sækir, en kunnugt 
er,að það eru útlendingar, sem hafa vjel- 
arnar í smíðum og standa á bak við 
umsækjanda. Hjer á landi er ekki til 
svo mikið sem ein skrúfa af þeim. (B. 
J.: pað er langt þangað til íslendingar 
eiga allar sinar skrúfur sjálfir. G. Sv.: 
Sumir hafa „lausar skrúfur“ á ,,lager“). 
Ekki skil jeg, að leita þurfi fræðslu hing- 
að norður á hjara veraldar um það, 
hvernig vindþurkað kjöt er á bragðið. 
J?að er fundið upp suður í löndum, og 
þar er það kunnugt.

Jeg er ekki að blanda manni að ófyr- 
irsynju inn í umræðurnar, þótt jeg segi, 
að það sje vitanlegt, að hann sje í fje- 
lagi með útlendingum og reyni að fá 
leyfið til að græða á og til þess að selja 
einkarjett sinn öðrum. Jeg ann honum 
alls þess lofs, að hann sje áhugasam- 
ur um verklegar nýungar, en það kem- 
ur ekki þessu máli við.

pað er rjett, að rjett þennan má aftur 
kaupa. En jeg sje ekki, að mætara sje 
að veita rjettinn til þess að kaupa hann 
aftur eftir 5 ár heldur en að hafa einka- 
rjettinn lausan og óveittan, svo að allir 
landsmenn geti hagnýtt sjer aðferðina 
eftir vild. pað er miklu einfaldara ráð. 
ráð.

peir ljetu svo báðir um mælt, hv. 2. 
þm. Rang. (E. J.) og hv. þm. Dala. (B. 
J.), að gott væri að neyta þessarar að- 
ferðar ef saltskortur yrði í landinu. En 
ef aðflutningar teppast svo, að ekki 
verður hægt að fá salthnefa til að strá í 
kjöt til reykingar,þá er jeg hræddur um, 
að erfitt verði að ná vjelum frá Dan- 
mörku, til þess að vindþurka alt það 
kjöt, er hjer fellur til á íslandi. Er jeg 
því hræddur um, að þau „bjargráðin" 
komi ekki að miklu gagni.

Hv. þm. Dala. (B. J.) benti á þann

höfuðókost frv., sem hv. 1. þm. G.-K. (B.
K.) hafði bent á áður, að svo væri að 
sjá, sem frv. veitti einkarjett til útflutn- 
ings. pað er ekki hægt að skilja 5. gr. 
öðruvísi. En hv. þm. Dala. (B. J.) sagði, 
og, að þetta gæti ekki komið til greina, 
því að allir hefðu heimild til að flytja 
út vörur, er vilja. En það er ekki svo, 
ef einum er veittur með lögum sá rjett- 
ur. Og þótt leyfishafi vildi og gæti 
1 e y f t öðrum að flytja út, þá getur 
hann þá líka bannað það, þar sem hann 
hefir einkarjett til útflutningsins.

Sem sagt er það fátt eða ekkert, er 
rnælir með því að veita þann einkarjett, 
sem hjer er farið fram á. pað er heldur 
ekki í samræmi við það sem tíðkast er- 
lendis. Og á Alþingi síst að verða til 
þess að samþ. nokkuð það, er beri vott 
um þroskaleysi, er verði til þess, að 
þjóðinni verði skipað á bekk með litt 
siðuðum skræhngjum. Vjer megum 
ekki við því, íslendingar, og þurfum 
annars með nú, er vjer eigum í lokabar- 
áttunni um þjóðrjettindi vor, en að gera 
oss hlægilega í augum útlendinga, og 
að það orð fari af oss viða um lönd, að 
vjer kunnum ekki að sjá fótum vorum 
forráð. Og jeg skil ekki, að hv. þm. Dala. 
(B. J.) vilji stuðla að sliku. Hann er 
því óvanur, því að þótt hann þyki stund- 
um óspar á landsfje til ýmissa fyrir- 
tækja, þá er það sprottið af því, að hann 
vill halda sem mest til jafns við aðrar 
þjóðir í hvívetna, og þeir, sem andleg 
afrek vinna, eiga þar hvað mest og vís- 
ast lið, þvi að hann vill ekki láta neina 
eina grein andlegrar starfsemi órækta 
i þjóðfjelagi voru. .

Vildi jeg, að hv. þm. Dala. (B. J.) 
mælti ekki með þessu frv., því að það 
miðar ekki til að hefja hag þjóðarinnar
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eða auka traust hennar með erlendum 
þióðum.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg lýsti 
áliti minu á þessu frv. í fyrra og get því 
verið stuttorður. Jeg vildi að eins leyfa 
mjer að benda á, að það lítur svo út, 
að þeir, sem sömdu frv. þetta, hafi ekki 
verið alveg vissir um það, til hvers 
einkarjettur þéssi er veittur. pað er 
sagt í 1. gr., að einkarjetturinn sje til 
að vjelþurka kjöt, en eftir 5. gr. er það 
ótvírætt einkaleyfi til útflutnings á vjel- 
þurkuðu kjöti. Jeg hygg, að það sje 
meiningin, að enginn annar en sá, sem 
vjelþurkar kjötið, geti haft ráð á út- 
flutningi þess. Ert þótt þessi sje hugsun- 
in, kemur hún samt mjög ógreinilega 
fram, svo að úr þessu hvorttveggja verð- 
ur hálfgerður ruglingur.

pá er og dálítið spursmál, hvernig 
reikna á þetta 5 ára bil þangað til leyfis- 
hafi tekur að flytja út þurkað kjöt. í 
raun og veru er og sama að segja um 
2. gr., þar sem Stendur „innan 3 ára“. 
Frá hvaða tima mega þessi 3 ár líða? 
Er það frá því að landsstjórnin veitti 
leyfið, eða frá því að lögin gengu í gildi ? 
Jeg held, að þetta hafi ekki verið alveg 
ljóst fyrir hv. nefnd, sem flutti frv., og 
þyrfti því að ákveða það nánar.

Að öðru leyti ætla jeg ekki að ræða 
málið. Jeg býst við, að það hafi verið 
fullrætt í fyrra. Jeg hefi ekki breytt 
skoðun um þetta frv., fremur en þau 
tvö einkaleyfi, sem áður hafa verið veitt. 
Sýnast þau hafa orðið þinginu síður en 
ekki til sóma, og sje jeg því ekki, að 
vert sje að halda áfram á þessari braut. 
Jeg hefði álitið, að í frv. ætti að minsta 
kosti að setja, að ef leyfið yrði veitt, 
skyldi leyfishafi borga nokkra fjárhæð 
til tryggingar því, að þetta reynist ekki

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

gabb eitt. pað gæti verið hægt að verja, 
en ekki hitt, að kasta einkaleyfum svo 
að segja út í vindinn. Og jeg get bætt því 
við, að jeg veit ekki til, að neinn sje um- 
sækjandi um leyfið.

Bjarni Jónsson: Jeg verð að játa það, 
að jeg sje heldur míssmíðar á frv., og 
hefir hæstv. forsætisráðherra bent á 
margt, er orða þyrfti ljósara, án þess 
að breyta því, er í frv. átti að liggja. 
Jeg hygg, að hjer sje átt við einkaleyfi 
til vjelþurkunar á kjöti, en ekki til út- 
flutnings. Mætti setja í frv. það skilyrði, 
að þessi maður sje skyldur til að selja 
öðrum kjötið til útflutnings, og reisa 
þær skorður, er fyrirbyggi það, er hv. 
þm. N.-p. (B. Sv.) lagði áherslu á, að 
leyfisveiting þessi stæði í vegi fyrir at- 
vinnúvegum. pað væri sjálfsagt að setja 
í frv. eitthvað það, er trygði það, að 
þessi atvinnuvegur gæti ekki spilt fyrir 
öðrum.

Rjett væri og að breyta 2. gr. þannig, 
að upphafið hljóðaði svo: „Geti leyfis- 
hafi ekki sýnt innan 3 ára frá því er 
leyfið var veitt“ o. s. frv. Og 5. gr. ætti 
að breyta þannig, að þar stæði, „5 ár frá 
því, er leyfið var veitt, hefir landsstjóm- 
in rjett“ o. s. fr. pá yrði frv. alveg skýrt, 
og enginn þyrfti þá að vefengja það eða 
hugsa, að þar sje fiskur undir steini. 
pá yrði engin ástæða til að ótttast ginn- 
ingar, en sumir hv. þm. eru altaf svo 
hræddir um, að þeir verði gintir.

pá voru örfá orð út af ræðu hv. þm. 
N.-þ. (B. Sv.), sem reyndi að snúa á 
mig. Hann kvað rjettan samanburð á 
söltuðum fiski og þurkuðum fiski, og 
ull og söltuðu kjöti, og vjelþurkuðu 
kjöti. Hjeðan hefir aldrei verið flutt út 
hangikjöt, nema í það eina skifti, er það 
var flutt til pýskalands, og var þvi þá

20
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ekki hleypt í land. Menn hjeldu það eit- 
ur og gerðu landrækt. Hingað til hefir 
verið flutt hjeðan saltkjöt, ekki þurkað 
kjöt. Hitt er alls ekki nýtt, að þurka hjer 
fisk og flytja út. Hið eina, sem er nýtt, 
er vjelþurkun á honum. En eins og hv. 
frsm. (E. Áma.) tók fram, er hjer um 
alveg nýja aðferð að ræða, áður óþekta. 
það er rjett, að þessi eina kjötþurkunar- 
aðferð er hjer þekt, að reykja kjöt, og 
oss þykir gott hangikjöt. Jeg gat þess, 
að hangikjöt hefði verið sent til þýska- 
lands, til íslendings nokkurs þar, en það 
komst ekki í land, og maðurinn fjekk 
ekki leyfi til að eta það. þetta gæti gefið 
bendingu um, hve auðvelt sje að koma 
nýrri aðferð við kjötþurkun eða verkun 
annara afurða inn i land, sem ekki 
þekkir til.

Hv. þm. N.-þ. (B. Sv.) hjelt því enn 
fram, að einkaleyfið gæti ekki orðið 
nema til skaða. Jeg benti honum á, að 
engin hætta væri á því, að þessi aðferð 
gæti, fyrstu fimm árin, valdið atvinnu- 
spjöllum. Ef menn sæju fram á, að þessi 
aðferð gæfist svo vel, að hún yrði eftir 
5 ár hættuleg fyrir atvinnuvegina i land- 
inu, þá getur landið keypt fyrirtækið 
og rekið það sjálft. Og það getur aldrei 
orðið landinu til tjóns, að reka arðvæn- 
legt fyrirtæki.

Sami hv. þm. (B. Sv.) gat þess, að 
þetta væri fundið upp suður í löndum, 
og því óþarft að fara norður hingað til 
að reyna aðferðina. Og hann gat þess, 
að það kynni að liggja á bak við, að 
ginna þá eins og þursa, er hjer búa. En 
mönnum gæti nú dottið í hug, að það 
væri auðveldara að gera tilraunir um 
þurkun á kjöti i köldum löndum en heit- 
um, og ætti maðkaflugan að sýna það.

Hv. sami þm. (B. Sv.) hjelt þvi fram, 
að það væri einfaldara að veita aldrei 
þennan rjett en veita hann ög kaupa

aftur eftir 5 ár. En sje rjetturinn ekki 
veittur, þektist aðferðin ekki eftir 5 ár, 
en sje hann veittur og orðinn eftirsókn- 
arverður að 5 árum liðnum, þá er góðu 
verki af stað hrundið. það eru þá ekki 
stór útlát fyrir landið, er það fær svo 
að segja fyrir ekki neitt það, sem ann- 
ar er búinn að gera arðvænlegt, en áður 
væri ekki til.

pað er yfirleitt ekki aðferðin til að fá 
rjetta skoðun á málunum, að líta að eins 
á þau frá einni hlið, og ekki frá sínu 
sjónarmiði, heldur manna í öðrum lönd- 
um. það getur verið, að þetta sje ekki 
venja i öðrum löndum, og mönnum 
þar finnist það ekki eiga vel við, en 
hvað kemur oss það við? Getum vjer 
ekki staðið á eigin fótum og sjeð best 
sjálfir, hvað við á í okkar eigin landi? 
pað er gott að vitna til annarar 
þjóðar ef bent er á hættu, er menn hafi 
brent sig á þar. Slík dæmi geta orðið 
til vamaðar. En að víkja aldrei frá því, 
sem aðrar þjóðir telja sig geta, er fá- 
sinna ein, og alveg ástæðulaust fyrir 
þingmenn að byggja sínar till. á þess- 
konar röksemdum.

Sami hv. þm. (B. Sv.) hjelt þvi fram, 
að það yrði talið þroskaleysi að veita 
slík einkarjettindi sem þessi. En jeg 
segi, að það verði talið þroskamerki, að 
þessi litla þjóð líti ekki svo smátt á 
sig, að hún telji sig þurfa að hnitmiða 
sínar gerðir við gerðir annara.

Jeg vil benda hv. þm. (B. Sv.) á, að 
hjer er um alt anað að ræða, svo að 
það kemur þessu ekki neitt við, sem 
hann sagði, að Danir eða aðrar þjóðir 
mundu ekki veita svona leyfi. (B. Sv.: 
Jeg sagði .aðrar þjóðir). það, sem hv. 
þm. (B. Sv.) grípur nú fram í, stríðir 
í móti því, sem hann sagði áður. Aðferð 
sem þessi lýsir alls ekki þroskaleysi, 
þvi að þau einkaleyfi, sem hjer hafa
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veitt verið, geta á engan hátt verið vott- 
ur um slíkt; þau gætu heldur verið vott- 
ur um varasemi, af þvi að i sambandi 
við þau yrði miklu örðugra að hafa 
í frammi nokkra fjepretti. En það verð- 
ur ekki sagt um þetta hjer, þvi að hjer 
er ekki um neitt þvílíkt að ræða; hjer 
er að eins að tala um sómasamlega 
tilraun í þektri atvinnugrein.

Hvað viðvíkur því, að okkur Islend- 
ingum sje annað hollara nú en að fá 
orð á sig fyrir þroskaleysi og því um 
likt, þá held jeg, að það sje annað, sem 
við ættum fyrst að forðast, og það er að 
vera altof orðsjúkir, því að það er ekki 
vottur um þroskaðar sáhr, ef þeir þora 
ekki að halda rjettar leiðir í málum, af 
því að þeir halda, að einhverjir úti í 
löndum kynnu ekki að líta vel á það.

J?á vil jeg víkja þeim orðum að hv. 
þm. N.-p. (B. Sv.), að mjer finst það 
heiður eigi alllítill, að hann vill gera mig 
að vindþurkuðu kjöti. Jeg veit eigi ann- 
að en að hjer sje til umr. það eitt, að 
vjelþurka á íslandi kjöt, en hvorki að- 
gerðir mínar nje annara manna. En jeg 
mun þó eigi gera hv. þm. (B. Sv.) sömu 
skil, en jeg vil skjóta því til nefndar- 
innar, hvort henni þyki ekki ástæða til 
að biðja um, að málið verði tekið út af 
dagskrá, til þess að laga orðalagið í frv.

Frsm. (Einar Ámason): Jeg þarf ekki 
að svara hv. þm. N.-p. (B. Sv.), því 
að þótt hann talaði langt mál, þá kom 
ekkert nýtt fram í ræðu hans. Hann var 
enn að bera saman þurkun á kjöti og 
fiski. Jeg tók það fram áðan, að hjer 
væri mjög ólíkt ástatt, þar sem enginn 
markaður er til fyrir þurkað kjöt. Vil 
jeg í því sambandi benda á eitt dæmi, 
sem liggur mjög nærri okkur. pað voru 
nú fyrir skömmu sendir hestar til Ame- 
ríku, í því skyni að reyna að opna þar

nýjan markað fyrir islenska hesta. — 
Reynslan er öllum kunn. Fyrir hestana 
f jekst lítið sem ekkert verð, svo skaðinn 
varð töluvert mikill á þessari tilraun. 
petta er ein bending i þá átt, hversu 
mjög einkaleyfishafamir tefla á tvær 
hættur.

J?á gat hv. þm. (B. Sv.) þess, að und- 
arlegt mætti heita, ef þetta yrði ekki 
reynt eða notað annarsstaðar. J?að er 
langt frá þvi, að svo verði ekki, þvi að 
auðvitað er, að ef einkaleyfið fæst ekki 
hjer, verður reynt annarsstaðar, og mjer 
kunnugt um, að stjórnir annara rikja 
hafa þegar leitað samninga við þessa 
menn, til þess að fá þetta í framkvæmd 
hjá sjer.

J?á voru það nokkur orð út af athuga- 
semd hæstv. forsætisráðherra. Hann gat 
þess, að ýmislegt væri óljóst í frv.; það 
væri t. d. ekki ákveðið, hvort einkaleyf- 
ið ætti að ná bæði til þurkunar og út- 
flutnings á kjötinu. Jeg get lýst yfir þvi, 
að það er ekki tilætlunin, samkv. 1. gr., 
að einkaleyfið sje til útflutnings á kjöt- 
inu, en skal hins vegar taka það fram, 
að orðalag 5. gr. getur orkað tvímælis 
um þetta.

pá fanst hæstv. forsætisráðherra ekki 
vel ljóst í frv., við hvað ætti að miða 
þriggja ára tímatakmarkið; hvort telja 
ætti frá þvi að leyfið var veitt, eða frá 
því að lögin gengu í gildi. Hjer getur 
ekki verið um að villast, að átt er við 
þann tíma, frá því leyfið er veitt. J?að 
kemur alls ekki málinu við, hve nær lög- 
in hafa öðlast gildi. Hjer er svo skýrt 
að orði kveðið í frv., að ekki er um að 
villast. pessi aðfinsla getur því ekki 
komið til mála.

pað er þá að eins um breytingu á 5. 
gr. að ræða, og býst jeg við, að nefndin 
sje fús til að breyta orðalagi hennar i 
samræmi við það, sem fram kemur í
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umr. í dag, til 3. umr. Jeg sje því enga 
ástæðu til, þar sem um svo litið er að 
gera, að taká málið nú út af dagskrá.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 : 11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: S. St., St. St., Sv. Ó„ porst. J„ B. 
J., E. Árna., G. Sv., J. J., P. J., P. 
0„ P. p„ Ó. B.

nei: porl. J., pór. J., B. Sv., B. K., B. 
St., E. A„ H. K„ J. M„ J. B„ M. G„ 
M. Ó.

prír þm. (E. J„ M. P. og S. S.) fjar- 
staddir.

2. —5. gr. samþ. með 12 : 11 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já E. Árna., G. Sv„ J. J„ P. J„ P. O„ 
P. p„ S. St„ St. St„ Sv. Ó„ þorst. 
J„ B. J„ Ó. B.

nei: B. St„ E. A„ H. K„ J. M„ J. B„ M. 
G„ M. Ó„ porl. J„ pór. J„ B. Sv„ 
B. K.

prír þm. (E. J„ M. P. og S. S.) fjar- 
staddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 12 : 11

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. J„ P. O„ P. p„ S. St„ St. St„ 
Sv. Ó„ porst. J„ B. J„ E. Árna., G. 
Sv„ J. J„ Ó. B.

nei: J. M„ J. B„ M. G„ M. Ó„ porl. J„ 
pór. J„ B. Sv„ B. K„ B. St„ E. A„ 
H. K.

prír þm. (E. J„ M. P. og S. S.) fjar- 
staddir.

Á 56. fundi í Nd„ miðvikudaginn 26. 
júni, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 255).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 62. fundi í Nd„ miðvikudaginn 3. 
júlí, var frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 255, 417).

Frsm. (Einar Árnason): Við 2. umr. 
þessa máls var bent á,að ósamræmi væri 
milli orðalagsins á 1. og 5. gr. frv„ þar 
sem 5. gr. virtist benda til þess, að einka- 
leyfið ætti einnig að ná til útflutnings á 
kjöti. í tilefni af þessu hefir landbúnað- 
arnefndin komið fram með brtt., á 
þgskj 417; á sú brtt. að taka af öll tvi- 
mæli um það, að hjer sje ekki um neitt 
einkaleyfi til útflutnings að ræða, heldur 
að eins einkaleyfi til kjötþurkunar, eins 
og fyrirsögn frv. bendir til. Enn frem- 
ur vill nefndin láta þess getið, að gefnu 
tilefni, að hún telur sjálfsagt, að stimpil- 
gjald verði greitt af farmskírteinum, um 
vjelþurkað kjöt.

Nú með því að málið hefir verið itar- 
lega athugað í nefndinni og miklar umr. 
urðu um það hjer i deildinni um dag- 
inn, þá býst jeg ekki við, að það græði 
mikið á löngum umr. nú, og ætla því 
ekki að svo komnu, að fara flciri orðum 
um það.

Björn Kristjánsson: Jeg ljet það í ljós 
um daginn, við 2. umr. þessa máls, að 
jeg væri mótfallinn, og hefði verið mót- 
fallinn, öllum slíkum einkaleyfum, sem 
veitt hafa verið að undanförnu, og eftir 
að jeg heyrði umsögn stjórnarinnar um 
þetta mál, fór jeg að athuga frv. svo- 
litið nánar, og komst þá að því, að í 
raun og veru væri fleira athugavert við 
frv. en það, sem jeg tók fram við 2. 
umr. Jeg fór að athuga það, í sambandi 
við það, sem hæstv. forsætisráðherra
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sagði, að nauðsynlegt væri að setja sekt- 
arákvæði, ef þetta reyndist að vera gert 
út í loftið, og frv. koini ekki til fram- 
kvæmda,

pað fyrsta, sem jeg rak mig á, þeg- 
ar jeg fór að lesa frv., var það, að í fyr- 
irsögninni er talað um kjötþurkun með 
vjelaafli, og svo þegar jeg las fyrstu 
greinina, sá jeg, að ekki var lengur talað 
um að þurka kjöt með vjelaafli, heldur 
um að vjelþurka kjöt. pegar maður tal- 
ar um vjelaafl, er venjulega átt við gufu- 
afl, mótorafl eða eitthvað þesskonar. 
Orðið vjel er haft um svo marga hluti 
hjer á landi, svo sem saumavjelar, 
prjónavjelar, primusvjelar, eldavjelar 
og svo margt og margt annað, — og 
svo er orðið vjel haft um svo margar 
handvjelar, þótt ekkert vjelaafl fylgi. 
Hjer er því mikið ósamræmi milli fyrir- 
sagnarinnar og frv.-greinarinnar. En ef 
farið er eftir 1. gr. frv., þá getur einka- 
leyfishafinn fengið einkaleyfið og jafn- 
vel haldið því, ef hann ræðst í að þurka 
kjötið í bakaraofni eða yfir prímus og 
sendír kjötið til útlanda. En þegar jeg 
fór að athuga frv. enn betur, strandaði 
öll athugun mín á því, að jeg fann, að 
það var alls engan grundvöll hægt að 
finna fyrir sektarákvæði. pví þegar ver- 
ið er að tala um að þurka kjöt með 
vjelaafli, eða að vjelþurka kjöt, þá er 
í sjálfu sjer ekkert sagt með því, vegna 
þess, að vjelaafl er svo mismunandi; 
það getur verið frá broti úr hestafli og 
upp eftir.En til þess,að þetta værigreini- 
lega orðað, þyrfti að geta þess í frv., að 
það yrðu að vera vjelar með vanalegu 
afli, og áhöldin vitanlega. Ef frv. verður 
samþykt, þá verður það gert án þess, að 
við vitum nokkuð um það, hverskon- 
ar vjelar verða notaðar við þurkunina. 
Hjer er einnig verið að tala um það, að 
einkaleyfishafi verði að sýna það innan

þriggja ára, að hann geti-komið þessari 
starf semi á f ót; en ekkert er sagt, f rá hvaða 
tima skuli telja þessi þrjú ár. Eins er 
það álitið óviðkunnanlegt orðalag að 
segja „innan 3 ára“, þegar svo er í sömu 
andránni farið að tala um „á því ári“. 
Jeg vil þá spyrja: Við hvaða tírna á að 
miða þessi 3 ár ? Á það að vera frá því 
að lögin eru undirskrifuð, eða frá því 
að leyfishafi fær einkaleyfisbrjefið? 
ög við hvað er átt með orðunum „á 
því ári“ ? Er það 3, árið, sem hann hefir 
einkaleyfið, eða árið á eftir? petta er 
alt svo óljóst orðað, að það verður að 
athuga það nánar. 1 3. gr. er t. d. sagt, 
að útflutningsgjaldið eigi að vera alt 
að 10 kr. En hyernig í dauðanum á nú 
að ákveða, hvernig gjaldið eigi að vera, 
þegar ekkert er sagt um, hver eigi að 
ákveða það? Með öðrum orðum, það er 
ekki gert ráð fyrir neinu valdi í lögun- 
um, sem ákveði gjaldið; þau ákveða að 
eins það, að gjaldið megi ekki vera 
meira nje hærra en tíu krónur, en ekkert 
um neitt vald, sem geti ákveðið það. 
þetta verð jeg að telja mjög mikla vönt- 
un í frv. Sfjórninni er hjer ekki sjer- 
staklega falið að ákveða gjaldið, og inn- 
heimtumönnunum er heldur ekkert vald 
gefið í þessu efni. Svo kemur það dá- 
lítið kynduglega fyrir, að í 4. gr. er verið 
að segja, að ekki megi leggja meira 
gjald á en 10 kr., sem nefnt er í 3. gr. 
Svo er loks 5. gr., sem nefndin leggur til 
að verði lagfærð að þessu leyti, að það 
sje að eins þegar varan er flutt út. En 
það kemur dálítið kynduglega við þetta 
ákvæði, hve nær landssjóður geti tekið 
að sjer einkaleyfið. Fyrst hefir leyfis- 
hafi 3 ár til undirbúnings, svo 5 ár; það 
verða alls 8 ár, en allur einkaleyfistím- 
inn er þó ekki nema 10 ár. Yfir höfuð 
er frv. þannig úr garði gert, að það er 
alls ekki frambærilegt. Annars er máhð
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smámál í sjálfu sjer, og jeg gerði mjer 
enga rellu út af því, ef jeg vissi, að frv. 
ætti að eins að prenta á íslensku, en gall- 
inn er nú sá, að þetta frv. verður auð- 
vitað, eins og öll önnur frv. hjeðan, 
einnig prentuð á útlendu máli, og jeg 
stórveigra mjer við þvi, því að jeg met 
heiður þingsins svo mikils, að jeg hlýt 
að veigra mjer við því, að það komi 
fyrir útlendra manna sjónir.

Jeg vildi segja þetta og um leið lýsa 
yfir þvi, að það er svo ekki á minni á- 
byrgð, hvemig um málið fer í þessari 
hv. deild, úr því að jeg hefi látið skoð- 
un mína í ljós um það.

Frsm. (Einar Árnason): Hv. 1. þm. 
G.-K. (B. K.) hafði margt við þetta frv. 
að athuga, og skal jeg ekki fara mikið 
út i athugasemdir hans, þótt mjer þyki 
þær nokkuð kyndugar sumar hverjar. 
Honum fanst ósamræmi milli fyrirsagn- 
arinnar og 1. gr. frv. Jeg get nú ekki 
sjeð, að í raun og veru sje nokkurt ó- 
samræmi þarna á milli, því að það veit 
hv. þm. (B. K.) eins vel og jeg, að engar 
vjelar knýjast áfram af sjálfu sjer og 
að allar þurfa þær eitthvert utan að 
komandi afl til að geta starfað. Alt kem- 
ur því í einn stað niður, hvort sagt er, að 
þurkunin sje framkvæmd með vjelaafli, 
eða kjötið sje vjelþurkað. pessi mót- 
bára hv. þm. (B. K.) er því tómur 
barnaskapur og einkis virði. pá sagði 
hv. þm. (B. K.), að ef þetta einkaleyfi 
yrði veitt, væri jafnvel hægt að banna 
mönnum að þurka kjöt handa sjer yfir 
prímus. (B. K.: Nei, jeg sagði, að hægt 
væri að kalla það að vjelþurka kjöt, að 
þurka yfir prímus). Jæja, jeg get þá 
huggað hv. pm. (B.K.) með því, að hon- 
um er óhætt, átölulaust fyrir þessu 
einkaleyfi, að svíða svo mikið kjöt sem

hann vill yfir primus, og selja ef ein- 
hver vill kaupa.

pá gat hv. þm. (B. K.) þess, að ekki 
væri ljóst ákveðið um það, frá hvaða 
tíma ætti að reikna þriggja ára frestinn. 
— pessi athugasemd kom einnig fram 
við 2. umr., og sýndi jeg þá fram á, að 
hún væri á engum rökum bygð. pykir 
mjer því einkennilegt, að hún skuli 
koma fram aftur. Hjer stendur i frv.: 
„Geti leyfishafi ekki innan 3 ára sýnt..“ 
o. s. frv. pcssi þriggja ára frestur er auð- 
vitað frá þeim tíma, sem einkaleyfið er 
veitt. þetta er því svo greinilegt sem 
framast má vera. (B. K.: En „á þvi 
ári“?). Já, „á því ári“,það er lika skýrt; 
það er seinasta árið sem hann hefir 
frestinn.

pá er athugasemd hv. þm. (B. K.) við
3. gr., um að greitt skuli alt að 10 kr. 
í landssjóð. Jeg get ekki sjeð, að það 
ákvæði þurfi að valda neinum vandræð- 
um. pað er sjálfsagt, að stjómin ákveði 
upphæðina, um leið og hún veitir einka- 
leyfið. Hjer er að eins nefnt það hæsta, 
sem fara má, til þess að koma í veg 
fyrir, að hægt sje að leggja óhæfilega 
mikið útflutningsgjald á vöruna, i því 
skyni að eyðileggja fyrirtækið.

pá mintist hv. þm. (B. K.) á, að það 
ætti að setja sektarákvæði í frv. Jeg 
skildi það svo, að hann vildi, að sett 
væri einhver trygging fyrir þvi, að þetta 
alt saman reyndist eitthvað annað og 
meira en „humbug“. pað kann vel að 
vera, að þetta sje rjett, en þá verður 
líka að gæta þess, að gera ekki frv. 
þannig úr garði, að það verði algerlega 
óaðgengilegt. ,

Við 2. umr. var bent á, að það yrði 
talsvert mikill kostnaður fyrir þann, 
sem fengi einkaleyfið, og þá mundi það 
ekki verða neitt hvetjandi fyrir hann,
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ef hann ætti fyrst og fremst að bera all- 
an þann skaða, er af fyrirtækinu kynni 
að leiða, og þar að auki að greiða sektir. 
Jeg sje því ekki annað en að það væri 
algerlega frágangssök að setja þess hátt- 
ar ákvæði; það má þá eins vel fella frv.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg hefi nú 
látið þetta mál fram að þessu afskifta- 
laust, og skal ekki fara mörgum orðum 
um það. pað er auðvitað, að þetta frv., 
sem hjer liggur fyrir, er mesti galla- 
gripur. pað er búið að benda á svo 
marga galla á því, að ekki þarf að fara 
frekar út í það. En mjer sýnist málið 
liggja þannig fyrir, að ógerningur sje 
að samþykkja frv. pað vantar allar upp- 
lýsingar um, hvaða aðferð á að nota við 
þurkun kjötsins, og hvaða líkur eru fyr- 
ir því, að not verði að þessu. Og mjer 
finst, að þegar á að gefa út lög um 
eins þýðingarmikil mál sem þetta, þá 
þurfi nákvæmar upplýsingar að vera til 
staðar. Held jeg því, að það sje enginn 
skaði skeður, þó að beðið sje með þetta 
mál, þar til einhverjar frekari upp- 
lýsingar liggja fyrir. Jeg hefi því hugs- 
að mjer að bera fram svo hljóðandi rök- 
studda dagskrá:

par sem engar upplýsingar 
liggja fyrir um það, hvar komið er 
undirbúningi þessarar nýju kjöt- 
þurkunaraðferðar, telur deildin 
ekki gerlegt að ráða málinu til lykta 
að þessu sinni, og tekur því fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Frsm. (Einar Árnason): Jeg vildi að 
eins lýsa yfir því, fyrir nefndarinnar 
hönd, að hún getur ekki fallist á þessa 
rökstuddu dagskrá. Lítur hún svo á, að 
það sje ekki annað en handhæg tilraun 
til þess að eyðileggja málið.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá 1. þm.

Reykv., J. B., (sjá A. 449) samþ. með 
13 :10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: H. K„ J. B„ M. G„ M. P„ M. Ó„ 
S. St„ Sv. Ó„ porl. J„ pór. J„ B. 
Sv„ B. K„ B. St„ E. A.

nei: E. Árna., E. J„ G. Sv„ J. J„ P. O„ 
P. p„ St. St„ porst. J„ B. J„ Ó. B.

S. S. neitaði að greiða atkv., og tók 
forseti ástæður hans til greina.

Tveir þm. (J. M. og P. J.) fjarstaddir.

Frv. því talið

f a 11 i ð.

Húsaleiga í Reykjavík.

Á 55. fundi í Ed„ þriðjudaginn 2. júli, 
var útbýtt

. Frumvarpi til laga um húsaleigu í 
Reykjavík (A. 433).

Á 57. fundi í Ed„ fimtudaginn 4. júlí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Guðjón Guðlaugsson): Á lestr- 
arsalnum hafa legið frammi skjöl um 
mál þetta, og vona jeg, að hv. þm. hafi 
kynt sjer þau. Eru þar færðar gildar 
ástæður fyrir þvi, að núgildandi húsa- 
leigulög sjeu hvergi hagkvæm, og síst af 
öllu sanngjörn, gagnvart eigna- og um- 
ráðarjetti húseigenda. Við höfum því 
tekið að okkur að flytja frv. þetta, svo
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að þessari hv. deild gefist kostur á að 
segja álit sitt um málið. Og við litum svo 
á, að þessir 35CF menn, sem skrifað hafá 
undir áskorunarskjalið, hafi góð og gild 
rök að færa fyrir sínu máli.

Vil jeg þar fyrst til nefna,hversumjög 
er takmarkaður og skertur eignarjettur 
manna, og tel jeg það vafamál, hvort 
skerðing sú stríðir ekki á móti stjórnar- 
skránni, þar sem svo er langt gengíð, að 
umráð manna yfir sínum eigin húsum 
eru af þeim tekin og þeim jafnvel mein- 
að að hýsa foreldra sína og nánustu 
vandamenn.

j>að er siður en svo, að það geti talist 
heppilegt, ef húseigandi þarf á húsinu 
að halda til slíkra hluta, að honum sje 
þá meinað það.Sömuleiðis er það slæmt 
að geta ekki skift um leigjendur, ef ill- 
kvittnir og lítt þolandi menn eiga í hlut, 
sem engu tauti verður við komið. pá er 
hætt við, að samkomulag alt fari for- 
görðum, og er þar með húsfriðnum 
hætta búin.

En allir munu játa það, að helgasti 
og dýrmætasti friðurinn er friðurinn á 
manns eigin heimili.

J>að hefir verið talið til gildis lögum 
þessum, að þau kæmu þvi til leiðar, að 
fátæklingum væri skotið undir þak, og 
menn kæmust eigi áfram með það að 
halda húsum sínum auðum meðan aðr- 
ir lægju á götunni. petta er aðalatriðið, 
sem ekki má frá víkja, og er það heldur 
ekki gert í frv. þessu, þar sem einmitt 
það skilyrði er sett, að annar komi í 
staðinn, þá er einhver flytur.

petta verður því að eins hringrás og 
meiri færsla, og húsaleigunefndinni er 
það i lófa lagið að gæta þess, að megin- 
regla þessi verði ekki brotirt.

Mönnum er að eins ekki leyft það 
lengur að skáka með skömmum og 
óbótum í því hróksvaldi, að þeir geti

setið bjargfastir, þar sem ekki sje hægt 
að segja þeim upp.

En hitt er víst, að margur mundi haga 
sjer betur, ef hann hefir þann vönd yfir 
sjer reiddan, að verða að hröklast á burt 
þá og þegar, og færi hann nú samt sem 
áður svo að ráði sínu, að hann yrði að 
fara, þá gæti það orðið til þess, að hann 
hagaði sjer betur á næsta leigustað. En 
þess ber og að gæta, að oft getur sökin 
verið hjá báðum, húseiganda og leigj- 
anda, ef ósamkoinulag er, því sjaldan 
veldur einn er tveir deila, en þá er því 
meiri hættan á, að þeir beiti hvor ann- 
an ýmsum hrekkjabrögðum, því ófrjáls- 
ara sem um er búið alla samninga.

pá vil jeg geta þess, að frv. þetta er 
að miklu leyti tekið upp úr húsaleigu- 
lögunum; t. d. er 1. gr. frv. orðrjett 1. 
gr. laganna.

pá er aðalefnið í 2. gr. það, að segja 
megi upp leigjendum með fyrirvara og 
með því móti, að annað fólk úr Reykja- 
vík sje tekið í staðinn. Fólk ofan úr 
sveit má ekki taka til að fylla skarðið, 
því að það væri sama sem að það fólk, 
sém upp var sagt, væri rekið út á göt- 
una.

petta er sú breytingin, sem mesta 
þýðingu hefir.

Og jeg get ekki imyndað mjer, að 
nokkur sje svo blindaður, að hann sjái 
ekki, hvílíkt vorkunnarmál það hlýtur 
að vera hverjum rjetthugsandi manni, 
að geta ekki komið inn foreldrum sín- 
um eða barni, en verða að sitja með 
leigjendur, sem ef til vill hafa alt á 
hornum sjer og spilla friði og ánægju 
heimilisins.

pað er, eins og kunnugt er, siðferði- 
leg skylda hvers manns að sjá foreldr- 
um sínum fyrir húsnæði, fæði og klæð- 
um; þar er engin lagaundantekning.

En það er að visu engin lagaskylda
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að sjá um börn sín, nema til 16 ára ald- 
urs, en engum getur þó komið til hugar, 
að efnaður maður vilji ekki gjarnan 
verða til þess að skjóta skjólshúsi yfir 
höm sín og jafnvel systkini. pað er ekki 
iiema fögur skyldurækni, sem margur 
hefir um hönd, án þess að beinn laga- 
stafur heimti.

pað verður lika að teljast hart að- 
göngu, ef maður þarf að auka húsrými 
sitt, vegna breyttrar atvinnu, að mega 
þá ekki taka þann hluta hússins, sem 
áður var öðrum leigður, til þess að geta 
haldið uppi atvinnunni.

En í því atriði verður samt að gæta 
allrar varúðar, svo menn geti ekki kom- 
dst áfram með að segjast ætla að nota 
húsrýmið til slíkra hluta, en gera síðan 
alt annað við það.

En slikt kemur auðvitað ekki fyrir 
um heiðarlegt og skikkanlegt fólk.

En við þessu er hjer sleginn sá var- 
nagli, að útvega verði þeim leigjend- 
um húsnæði, sem flytja verða burtu af 
þessum ástæðum.

Á hámarki leigu höfum við engar 
hreytingar gert, og ýmsum reglum fyrir 
húsaleigu, sem finnast í upphaflega frv., 
sáum við okkur ekki fært að halda fram 
vegna þess, að það gripi um of inn á 
vald bæjarstjórnarinnar.

Víð flm. hefðum helst óskað, að málið 
fehgi fram að ganga nefndarlaust. Brtt. 
eru ekki margar; aðallega er það 2. gr. 
og auk þess ný 4. gr., til þess að vernda 
rjett leigutaka. En fari svo, að málið 
verði sett í nefnd, þá vonum við, að hún 
hraði því sem mest, því það hefir núorð- 
ið svo stuttan tíma fyrir sjer, að annað- 
hvort verður að hrökkva eða stökkva, 
annaðhvort samþykkja eða fella frv.

Atvinnumáiaraðherra (S. J.): Á síð-
Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

asta þingi komu fram andmæli gegn 
húsaleigulögunum, en þá var þeim mjög 
lítið breytt eða ekkert, í þeim atriðum, 
sem nú er lögð áhersla á að breyta. 
Flm. (G.G.) virtistleggjaaðaláherslunaá, 
lögin væru ósanngjörn gagnvart eigna- 
og umráðarjetti húsráðenda, enda er 
þetta nýja frv. til orðið þess vegna. En 
frá mínu sjónarmiði er breytingin nú 
talsvert mikil gagnvart leigjendunum, 
kosti þeirra allmjög þröngvað.

Flm. (G.G.) hjelt þvi fram,eins oglíka 
er haldið fram í greinargerð frv., að með 
lögunum, eins og þau eru nú, megi 
raska heimilisfriðnum og það geti geng- 
ið svo langt, að eigendur verði að flýja 
eign sína. Jeg held nú, að heimilisfriðn- 
um sje hættara við að raskast af öðrum 
ástæðum en þessum lögum, enda mun 
það víst ekki hafa komið fyrir, síðan 
lögin gengu í gildi, að húseigendur hafi 
nokkurn tíma þurft að flýja eign sína 
vegna leigjendanna, og verður þessi á- 
stæða naumast tekin alvarlega.

Eins er tekið fram í greinargerðinni, 
að húseigendur geti ekki rýmkað til 
hjá sjer, jafnvel þó þeir þurfi að skjóta 
skjólshúsi yfir nánustu skyldmenni sín. 
En það verður ekki sjeð af frv., að það 
hafi verið samið með nokkuð slikt fyr- 
ir augum,heldur sje það ekki fram kom- 
ið til annars en þess, að húseigendur geti 
sagt upp leigjendum þegar þeim gott 
þykir.

Jeg tók það fram á síðasta þingi, að 
húsaleigulögin, sem nú gilda, hefðu 
fengið góðan undirbúning. Frv. var rætt 
á bæjarstjórnarfundum, og vildi hún 
hafa ákvæðin enn strangari en til var 
ætlast, svo að þegar lögin komu frá 
bæjarstjóm, þá var dregið nokkuð úr 
ákvæðum þeirra í stjórnarráðinu, en 
það sýnir, að bæjarstjórn hefir viljað
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ganga enn lengra en farið hefir verið 
enn þá í þessu máli.

Jeg tel þá líka alveg sjálfsagt, að þetta 
frv. verði borið undir bæjarstjórn 
Reykjavikur, og með fram vegna þess 
býst jeg ekki við, að það skifti svo miklu 
máli, hverjir hjer í bæ hafa fengið þing- 
menn til að koma með frv. pað gilda 
samskonar lög og núgildandi húsaleigu- 
lög hjer í öllum stærri borgum erlend- 
is, lög, sem bæjarstjórnir hafa samið 
eða verið í samráði með að semja, og 
þau eru flest enn harðari gagnvart hús- 
eigendum en þessi lög.

petta mál er stórt mál og mikilvægt 
fyrir þennan bæ; þess vegna er það mín 
eindregin tillaga, að því verði, að þess- 
ari umr. lokinni, vísað í allsherjarnefnd 
og hún gefi sjer svo tíma til að bera 
máhð undir bæjarstjórn Reykjavíkur.

Magnús Kristjánsson: pess hefði mátt 
vænta, að hæstv. atvinnumálaráðherra 
hefði látið bíða að taka afstöðu til þessa 
máls, a. m. k. þangað til það kæmi úr 
nefnd, en sú hefir nú ekki orðið raunin 
á, þar sem hann er þegar búinn að fella 
sinn dóm yfir frv. Hitt er annað mál, 
hve sá dómur er á góðum rökum bygð- 
ur, og bersýnilegt er, að hæstv. atvinnu- 
málaráðh. hefir verið of fljótur á sjer 
og ekki kynt sjer alla málavöxtu sem 
skyldi..

Jeg var altaf á móti húsaleigulögun- 
um, eins og þingið afgreiddi þau, og bar 
fram brtt. við lögin í fyrra, sem, hefðu 
þær verið samþ., — mundu hafa fyrir- 
bygt þá óánægju, sem nú er komin á 
daginn. Nú hefir líka sumum þm. snúist 
hugur frá í fyrra, og þeir farnir að sjá 
betur en áður vansmíðin, sem voru á 
frv. Nefni jeg þar til hv. 2. þm. G.-K. 
(K. D.).

Jeg tel það yfirskynsástæðu hjá þeim,

sem segjast vera að verja lögin vegna 
leigjendanna, því mjög margt í frv. mið- 
ar eingöngu í þá átt, að tryggja rjett 
leigjendanna, t. d. 4. gr. frv. Einasta 
ástæðan á móti málinu, sem takandi er 
gild, er sú, að það sje of seint komið 
fram, og það skal jeg líka játa. En viS 
því var ekki hægt að gera; það var nú 
ekki tilbúið fyr. En frv. getur vel orð- 
ið að lögum fyrir þessari ástæðu, og a& 
stinga því undir stól nú yrði að eins til 
þess, að það risi upp á ný á næsta þingi.

pað verður ekki um það deilt, að það 
er hægt að gera sjálfum húseigendum 
vistina algerlega ómögulega í sínum eig- 
in húsum, og að þetta hefir verið gert 
af leigjendum hjer í bæ. Lögin gefa 
leigjendum líka blátt áfram undir fót- 
inn með það, að þeir þurfi ekki að gæta 
neinnar sjerstakrar varúðar, siðsemi 
eða nærgætni gagnvart húseigendum.
Reynslan hefir lika orðið eftir þessu og 
lögin orðið til stórtjóns, ekki að eins fyr- 
ir húseigendur sjálfa, heldur líka fyrir 
leigjendur, nieð þvi að spilla hugsunar- 
hætti þeirra og ala upp í þeim stráks- 
skap, — sumum hverjum.

Jeg þykist því sannfærður um, að 
málið verði samþ. við þessa umr., en 
verði því vísað til nefndar, þá væri æski- 
legt, að hún athugaði, hvort ekki mætti 
ganga lengra en gert er í frv. til þess 
að verja húseigendur ágangi. T. d. hafa 
einstakir inenn bygt hjer stórhýsi, og 
ættu lögin að ganga í þá átt, að nota 
mætti eitthvað af því plássi fyrir leigj— 
endur, heldur en að neyða upp á menn, 
sem eiga yfir litlum húsakynnum að 
ráða, að veita fjölskyldum húsnæði um 
aldur og æfi, — f jölskyldum, sem menn 
hafa e. t. v. af vorkunnsemi tekið inn í 
hús sín. pví lögin hafa frá upphafi verið 
til þess að íþyngja þeim mönnum, sem 
hafa af hjálpsemi tekið leigjendur í hús
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sin, og opna óhlutvöndum mönnum 
tækifæri til að troða húseigendur um 
tær.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. 

og til allsherjarnefndar (sjá A. bls. 537) 
með 9 shlj. atkv.

Á 65. fundi í Ed., laugardaginn 13. 
júlí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 433, 
n. 483).

Guðjón Guðlaugsson: Allsherjamefnd 
hefir haft frv. þetta til umsagnar, og 
skal jeg með nokkrum orðum gera grein 
fyrir skoðun minni. Eins og á nál. sjest, 
sendi nefndin borgarstjóra Reykjavíkur 
frv., og hann aftur dýrtíðarnefnd bæj- 
arins. Lagði nefnd þessi eindregið á 
móti því, að frv. væri samþ. Allsherjar- 
nefnd fjelst ekki á þá skoðun dýrtíðar- 
nefndar Rvíkur nje borgarstjóra, en 
sjerstaklega tveir nefndarmennirnir htu 
svo á, að málið væri komið í eindaga, 
en þyrfti hins vegar góðs undirbúnings 
með; varð það þvi að samkomulagi að 
leggja til, að málið yrði afgreitt með 
rökstuddri dagskrá, sem prentuð er á 
þgskj. 483. En jeg vil taka það fram, að 
jeg get ekki sjeð nokkra ástæðu til að 
samþykkja ekki frv. nú þegar, nema 
þessa, að tíminn mun orðinn nokkuð 
naumur. Ummæli borgarstjóra og dýr- 
tiðamefndar eru gersamlega órökstudd- 
ur sleggjudómur. Vera kann, að menn 
segi, að hann og nefndin muni hafa 
betra vit á þessu máli en við þingmenn 
utan af landi, sem flytjum þetta frv., en 
jeg vil halda, að hann vanti alla reynslu 
um það, hvernig okkar frv. mundi reyn- 
ast, hvort það myndi ekki koma að 
sömu notum. Aðalatriðið er það, að hús-

næði minki ekki í bænum, heldur auk- 
ist, og um það væri einmitt von, ef þetta 
frv. yrði að lögum. Auk þess myndi 
samkomulag húseigenda og leigutaka 
stórbatna, og mun sist vanþörf á því.

Jeg færði rök fyrir frv. við 1. umr. 
pau hafa engum mótmælum mætt, 
hvorki á fundum hjer í deildinni, nje 
í nefndinni. parf jeg því ekki að tala 
lengra mál um þetta. Jeg er alveg sömu 
skoðunar og áður, og þykir leitt, að mál- 
ið kom ekki fyr inn á þingið. Jeg mun 
ekki greiða atkvæði um dagskrána 
nema nafnakall verði. pá mun jeg 
greiða atkv. með henni, því í henni er 
fólgin viðurkenning um, að máhð hafi 
við rök að styðjast, og áskorun til 
stjórnarinnar um að endurskoða nú- 
gildandi lög um húsaleigu í Reykjavík. 
Er því betra, að dagskráin nái samþykki, 
en málið falli niður ákvörðunariaust.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá allherjar- 

nefnd, á þgskj. 483, samþ. með 7 :3 
atkv.

Frv. því talið

fallið.

11. Skipun læknlshjeraöa 
[lannahækknn].

Á 62. fundi í Ed., fimtudaginn 11. 
júlí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða (A. 477).
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Á sama fundi i Ed. var frv. tekið til 
1. umr.

Of skamt var. liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Frsm. (Eggert Pálsson): Eins og bv. 
þm. sjá, þá verður ekki mikið grætt á 
því að lesa greinargerð þá, er fylgir frv., 
en hins vegar er, að því er frv. þetta 
snertir, vísað til greinargerðar á þgskj. 
478, um frv. til laga um dýrtíðarupp- 
bót handa embættis- og sýslunarmönn- 
um landssjóðs. Og af þeirri greinargerð 
sjest, hvers vegna fjárveitinganefndin 
hefir leyft sjer að bera þetta frv. fram.

Orsökin til þess, að nefndin ber frv. 
þetta fram, er sú, að fjárveitinganefnd 
Nd. hefir borið þar fram, og fengið 
samþykt, frv. til laga um bráðabirgða- 
uppbót á launum ýmsra embættis- og 
sýslunarmanna landssjóðs.

Fjárveitinganefndin treystir sjer nú 
ekki til að mæla með því, að frv. þetta 
verði samþ. hjer, þar eð hún lítur svo á, 
að með þvi væri sá glundroði skapaður, 
sem lítt væri viðráðanlegur, og gerbreyt- 
ing gerð á grundvelli launanna, þvert á 
móti því, sem verið hefir tilætlun þings- 
ins hingað til.

Nefndin hefir því tekið það ráð, að 
taka læknana eina út úr þessu frv. og 
bera fram sjerstakt frv. um þá. Með frv. 
þessu eru laun þeirra hækkuð, og ætlast 
nefndin til, að þetta sje ekki bráða- 
birgðahækkun, heldur föst og áfram- 
haldandi hækkun. þetta er gert með það 
fyrir augum, að hjer sje um þarfa stjett 
fyrir landið að ræða, stjett, sem landið 
megi ekki án vera, og stjett, sem ekki 
er hægt að launa með minnu en 1800 
kr. launum, þrátt fyrir það, þótt kring- 
umstæður bötnuðu eitthvað frá því sem 
nú er.

Með því að ganga þessa braut, sem

nefndin leggur til, breytist heldur eigi 
að neinu, svo unt sje að telja, launa- 
kjör lækna, frá því sem hv. Nd. ætlaðist 
til í frv. sínu.

pað liggur opið fyrir öllum, sem á frv. 
Nd. líta, að eftir þvi eiga læknamir að 
fá alls 1100 kr. hækkun á launum, eða 
40% af 1500 kr. = 600 kr., og 500 kr. 
bráðabirgðaviðbót. En eftir frv. nefnd- 
arinnar,er liggja fyrirhv.deild,yrðiþetta 
svo, að sjálf launaviðbótin yrði 300 kr., 
og þar við bætist 840 kr. dýrtíðarupp- 
bót, og verður það alls 1140 kr., eða 40 
kr. meiri laun til hvers læknis en hv. 
Nd. hefir samþ. pessi munur er svo lítill, 
að það getur enginn gert ágreining út af 
honum.

Eins og hv. þm. sjá, þá er svo náiS 
samband á milli þessa frv. og næsta 
máls á dagskránni, frv. um dýrtíðarupp- 
bót, að nefndin telur sjálfsagt, að hiS 
sama gangi yfir þau bæði.

Jegtel,að fjárveitinganefnd hafi greitt 
vel og ljóst úr málinu, og vænti því, að 
frv. verði vel tekið. pað er nauðsyn, aS 
hjer sje eitthvað að gert, meðal annars 
með tilliti til þess, að það er ekki á- 
nægjulegt fyrir hv. þm. að vera að eiga 
við þetta mál ár eftir ár. pað er því 
mikið unnið við að koma málunum svo 
vel fyrir, að þau fái að vera í friði í 
nokkur ár á eftir. Og svo vona jeg að 
verði, ef frv. nefndarinnar verður samþ.

Vænti jeg því, að frv. verði vel tekið 
af hinni hv. deild.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv.

Á 63. fundi í Ed., föstudaginn 12. 
júlí, kl. 1 miðdegis, var frv. tekið til 
2. u m r. (A. 477).
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Of skamt var liðið frá 1. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg hefi fyr- 
ir mitt leyti ekki annað nje meira að 
segja um þetta mál en jeg sagði við 1. 
umr., og æski þess að eins, að deildin 
leyfi því að ganga óhindruðu áfram.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.

A 64. fundi í Ed., sama dag, kl. 8 
síðdegis, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
477, 496).

Of skamt var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ.

Frsm. (Eggert Pálsson): pað er ekki 
ástæða til að fara mörgum orðum um 
mál þetta nú, það var að eins brtt. á 
þgskj. 496, sem jeg vildi minnast á. En 
það er að eins orðabreyting, og ekki 
fram komin vegna þess, að 2. gr. geti 
ekki staðist, heldur af því, að eftir þvi, 
sem fróðir menn segja, þá er enginn 
haus hafður á frv. þegar þau eru lögð 
fyrir konung, og mundi þá þykja kyn- 
legt að vitna í lög, sem ekki eru nefnd 
í frv. pótti því betur hlýða að nefna 
nafn þeirra í frv. sjálfu.

Breyting þessi er því eins og hv. þm. 
sjá, engin efnisbreyting, heldur að eins 
orðabreyting, gerð til þess að betur megi 
fara orðalag frv.

ATKVGR.
Brtt. 496 samþ. með 10 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 8 : 1 atkv. 
og afgr. til Nd.

Á 70 fundi í Nd., laugardaginn 13. 
júlí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 502).

Á sama fundi í Nd. var frv. tekið til 
1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Pjetur Jónsson: Jeg hafði búist við 
því um bæði þessi mál, sem á dag- 
skránni eru, að ekki yrði eytt tíma til 
að ræða þau nú, við þessa umr., heldur 
væri rjettast að skjóta þeim strax till 
nefndar, svo nefndin geti strax í dag 
tekið þau til meðferðar. Jeg hefi búist 
við, að málunum verði vísað til fjárveit- 
inganefndarinnar, þó jeg fyrir mitt leyti 
óski ekki neitt eftir að fá þau. Jeg geng 
út frá því sem sjálfsögðu, að fjárveit- 
inganefndin verði að fá þau til athugun- 
ar, og væri þá æskilegast, að hún gæti 
sest á rökstóla um þau nú þegar, nema 
ef meiri hl. deildarmanna ætlar að 
greiða atkv. á móti þeim við þessa umr.

Jón Jónsson: Jeg býst ekki við, að 
leggja þurfi þessi mál fyrir fjárveitinga- 
nefndina. Um daginn voru allir nefndar- 
menn á það sáttir að hreyfa ekki við 
dýrtíðaruppbótarlögunum á þessu þingi. 
Jeg geri ekki ráð fyrir, að þeim hafi 
snúist hugur síðan. Meiri hl.. deildarinn- 
ar var þá líka á sama máli. Jeg sje því 
ekki, að annað liggi fyrir en að fella
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bæði þessi frv. nú þegar og sjá svo, 
hvað hv. Ed. gerir við þau frv., sem 
voru afgreidd hjeðan á dögunum og 
send til þeirrar hv. deildar.

Pjetur Jónsson: Jeg álít rjett að vísa 
málunum til fjárveitinganefndar, en 
vera ekki að tefja sig við umræður um 
efni þeirra að svo komnu. pað er sjálf- 
sagt, að nefndin athugi frv. og láti uppi 
álit sitt um þau, eða reyni að gera eitt- 
hvað til samkomulags við hv. Ed. út af 
þessum málum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 : 6 atkv. 

og til fjárveitinganefndar (sjá A. bls. 
538) með 11 shlj. atkv.

júli, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 502 
509).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. feld með 13 : 11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. J., B. K„ E. A„ E. J„ G. Sv„ 
J. M„ J. B„ P. J„ P. O„ P. p„ 
S. St.

nei: B. Sv„ E. Arna., H. K„ J. J„ M. 
G„ M. P„ M. Ó„ S. S„ St. St„ Sv. 
Ó„ porl. J„ pór. J„ Ó. B.

Tveir þm. (B. St. og porst. J.) fjar- 
staddir.

Á 71. fundi í Nd„ mánudaginn 15.
Frv. því

f a 11 i ð.



II.
Feldar þingsályktunartillögur

1. Ganlverjarbæjarsala.

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. apríl, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um sölu 
Gaulverjabæjar. (A. 11).

Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 19. april, 
var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g 
ræðaskuli.

AS tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 11, 16).

Flm. (Sigurður Sigurðsson): Um till. 
á þgskj. 11 er það að segja, að jörð sú, 
er þar um ræðir, Gaulverjabær í Árnes- 
sýslu, heyrir, að áliti sýslunefndar í Ár- 
nessýslu, undir 2. lið 2. gr. kirkju- 
jarðasölulaganna. Hefir því sýslunefnd- 
in verið á móti sölu þessarar jarðar að 
undanförnu. Á sýslunefndarfundi Ár- 
nesinga 1917 var spurt um það, hvort 
þessi jörð, Gaulverjabær, teldist heyra 
undir 2. gr. nefndra laga. Var þvi þá 
svarað af sýslunefnd með 8 : 7 atkv., að

ekki beri að selja nefnda jörð. Nefndín 
lýsti því annars yfir á þessum fundi, að 
hún væri yfirleitt á móti sölu opinberra 
jarðeigna í landinu. Að jeg flyt þessa till. 
er því bæði í samræmi við gerðir sýslu- 
fundar Arnessýslu og í samræmi við 
þá skoðun mína, að ekki beri að selja 
þessa jörð, frekar en Ólafsvelli.

Gaulverjabær er góð og gagnsöm jörð 
og vel í sveit komið. Get jeg hugsað 
mjer, að margir álíti þá jörð hentuga til 
sundurskiftingar og grasbýlabúskapar. 
Sá, sem nú býr á jörðinni, er Skúli Thor- 
arensen, ungur maður og áhugasamur. 
Hefir hann hug á að eignast jörðina, og 
er það ekki láandi. En það hefi jeg 
margsinnis sagt honum, að honum ætti 
að vera innan handar að komast að 
svo góðum samningum um leigumála 
og jarðabætur, að hann mætti vel við 
una. Hann hefir áhugaáþvíaðbætajörð- 
ina, og ætti hann að geta það þótt hann 
fengi ekki jörðina keypta. Er vafalaust 
hægt að búa svo um hnútana, að hann 
fái kostnað sinn endurgoldinn, að svo 
miklu leyti, sem jarðabæturnar hafa 
ekki greitt hann eða borgað sig. Verð 
jeg því að leggja áherslu á, að þessi jörð 
verði ekki seld.

Skal jeg svo ekki orðlengja um þetta,
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en óska, að till. þessi sje vísað til hv. 
Jandbúnaðarnefndar og 1. innr. frestað.

ATKVGR.
Till. vísað til landbúnaðarnefndar 

(sjá A. bls. 540) með 16 :1 atkv. og 
umr. frestað.

Á 13. fundi i Nd., þriðjudaginn 30. 
april, var fram haldið einni 
u m r. um till. (A. 11, 16, n. 29 og 33).

Frsm. meiri hl. (Sigurður Sigurðs- 
son): pví miður hefir landbúnaðar- 
nefndin ekki getað fylgst að í þessu 
máli eða orðið samferða um till. En í 
sjálfu sjer ber nú ekki mikið á milb, 
þegar litið er á bæði nefndarálitin og 
ástæðurnar, sem þar eru fram bornar af 
beggja hálfu. — Nefndarálitin eru á 
þgskj. 29 og 33.

1 áliti meiri hl. nefndarinnar, á þgskj. 
29, eru færðar fram helstu ástæðurnar 
fyrir því, hvers vegna ekki eigi að selja 
Gaulverjabæ. — Minni hl. hefir í áhti 
sínu, á þgskj. 33, reynt að h'rekja þess- 
ar ástæður meiri hl., en það hefir ekki 
tekist nema í meðallagi.

Meðal annars segir minni hl., að það 
sje fjarstæða, „að ekki megi selja jörð 
úr opinberri eign, þótt hún geti talist 
góð bújörð.“ En þetta er vitanlega þver- 
öfugt. pað er fjarstæðan og vitleysan 
að selja góðu bújarðirnar úr eign þess 
opinbera. þær jarðir ætti, hvað sem 
öðru líður, alls ekki að selja.

þá telur hv. minni hl. nefndarinnar, 
að það sje þessu máli alveg óviðkom- 
andi, þó að lögin um áveitu á Flóann 
geri ráð fyrir, að landssjóður geti eign- 
ast jarðir á áveitusvæðinu. petta hlýtur 
að vera bygt á misskilningi hjá hinum 
hv. minni hl., þvi að það kemur einmitt

mjög við þessu máli, hvað lögin segja 
um þetta atriði, vegna þess að Gaul- 
verjabær er á áveitusvæðinu, enda fer 
það beinlínis í bága við anda laganna 
að selja opinberar eignir á þessu svæði 
til einstatíra manna. Árangri áveitunnar 
og búskapnum á áveitusvæðinu, þegar 
hún er komin á, mundi miklu betur 
borgið, ef landssjóður ætti þar jarðir, 
heldur en hitt, að eiga það á hættu, að 
svo og svo margar jarðir lentu í hönd- 
unum á jarðabröskurum.

Hjer er einnig á það að líta, að ákveð- 
ið er í Flóaáveitulögunum, að lands- 
sjóður leggi fram hluta kostnaðar- 
ins. pað eitt út af fyrir sig mælir mjög 
á móti því, að jörðin sje seld nú, ein- 
mitt þegar liggur við borð, að ráðist 
sje í þetta fyrirtæki. Og þó að sumir 
hjartveikir menn telji jafnvel þetta fyr- 
irtæki ótryggilegt, þá virðist þó, að eft- 
irspurn eftir jörðum í Flóanum, og hið 
háa verð, sem á þeim er, bendi á ann- 
að, að bendi í gagnstæða átt, og er það 
fyrir mörgum vottur þess, að menn hafi 
álit á fyrirtækinu.

Jeg hefi heyrt því haldið fram af sum- 
um, að þessi eftirspurn eftir jörðum í 
Flóanum ætti rót sína að rekja til jarða - 
braskaranna, sem sitja um að ná í 
hverja jörð sem losnar. En þá tekur 
ekki betra við, og er þetta einmitt ein 
af ástæðum meiri hl. nefndarinnar til 
þess, að hún vill ekki selja þessa jörð, 
að hætta er á því, að hún geti lent hjá 
jarðabröskurum. Og þessu neitar hv. 
minni hl. ekki. En hann álítur, að óttinn 
fyrir því eigi ekki að aftra því, að jörðin 
verði seld. — „Mikið vinnur þú til fyrir 
Höskuld, elskan góð,“ sagði bóndinn. 
Eins segi jeg um hinn hv. minni hl. 
Hann kveðst ekki geta verið með till., 
og vill þar af leiðandi, að jörðin sje seld, 
þrátt fyrir það, þótt gera megi ráð fyrir
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}>vi, að hún kunni þá, fyr eða síðar, að 
lenda í höndum jarðabraskara.

í sambandi við sölu á Gaulverjabæ 
má benda á það, að ástæðurnar — fjór- 
ar alls — sem taldar voru mæla á 
móti sölu Ólafsvalla, gilda eins um 
Gaulverjabæ, allar nema hin fyrsta.

Gaulverjabær hefir komið til tals og 
ábt sem skólasetur, eins og ÓlafsveUir. 
Flóaáveitan og Miklavatnsáveitan nær 
til Gaulverjabæjar, alveg eins og Skeiða- 
áveitan nær til Ólafsvalla, og um skoð- 
un sýslunefndar, að því er snertir sölu 
þessara tveggja jarða, má segja hið 
sama.

pessar ástæður, sem jeg nú nefndi, 
gegn sölu Gaulverjabæjar, hefir hv. 
minni hl. undirskrifað og samþykt, að 
því er snertir Ólafsvelli. En hvemig 
stendur þá á ósamræminu, er virðist 
vera í skoðunum hans, að því er snertir 
Gaulverjabæ? Jeg skil það ekki.

Hjer er að vísu um einn formmismun 
að ræða, og hann er sá, að það er ábú- 
andinn á Gaulverjarbæ, sem sækir um 
kaupin; annars er mismunurinn eng- 
inn. pað er því engu minni ástæða til 
að halda í Gaulverjarbæ en Ólafsvelli, 
eins og þegar hefir verið sýnt fram á og 
leidd rök að.

Yfir höfuð álít jeg og meiri hl. nefnd- 
arinnar, að ekki geti komið til mála að 
selja jarðir hins opinbera á áveitusvæð- 
inu.

Annars skal jeg geta þess um Gaul- 
verjabæ, að sú jörð er landnámsjörð, 
eftir því sem segir i Flóamannasögu. 
Og herra Jón biskup Helgason hefir 
frætt mig um það, að jörðin hafi verið 
í eign hins opinbera frá því um 1100, 
eða nú i rúm 800 ár. (Einar Arnórsson: 
Hvar stendur það skrifað?). Jeg inti 
hann ekki eftir heimildum, en hann

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

sagðist hafa verið að leita eftir þessu, 
og ekki geta annað fundið en að hún 
hafi veri í eign hins opinbera síðan um 
1103, enda má ætla, að máldagar jarð- 
arinnar, eldri og yngri, sýni það og 
sanni.

petta, sem nú var talið, ásamt mörgu 
öðru, er í mínum augum næg ástæða 
til þess, að ekki megi selja jörðina, og 
jeg vil bæta þvi við, að það væri í raun- 
inni ófyrirgefanlegt glappaskot, ef svo 
yrði.

Loks vil jeg minna á það, að þessi 
jörð hefir um margar aldir verið prests- 
setur. Með prestakallalögunum frá 1907 
er Gaulverjabæjarprestakall að vísu lagt 
niður og þvi skift upp á milli, eða lagt 
til, annara prestakalla. En út af því 
reis þá megn óánægja, og á Alþingi 1909 
var eftir beiðni manna í hinu gamla 
Gaulverjabæjarprestakalli farið fram á 
að gera það aftur að sjerstöku presta- 
kalli. pessi krafa getur komið fram á 
ný, þegar minst varir. Fjölgun býla og 
fólks á þessu svæði, þegar áveitan kemst 
á, gerir það ef til vill alveg nauðsynlegt, 
að Gaulverjabær verði sjerstakt presta- 
kall aftur. Væri þá alveg ófyrirgefan- 
legt, ef búið væri að selja þessa jörð.

Till. um að Ólafsvelli skyldi ekki selja 
samþ. þessi hv. deild með 22 :2 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli. Jeg læt mjer 
því ekki detta annað í hug en að þessi 
till. um Gaulverjabæ verði einnig sam- 
þykt, því að það á að vera báðum þess- 
um jörðum jafnhátt undir höfði, og 
hvoruga þessa jörð á að selja eða má 
selja í framtíðinni.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg vildi 
að eins gera stutta athugasemd, af því 
að jeg verð að fara af fundi. Eiginlega 
þarf jeg ekki að segja mikið annað en

22
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það, sem jeg sagði, þegar verið var að 
ræða um sölu Ólafsvallá. Jeg álít nú 
eins og þá, að það sje alveg rangt af 
hinni hv. deild að fara inn á þá braut, 
að vera að taka eina og eina jörð út 
úr og vera að samþ. þingsál. um hana. 
pað er, held jeg, óheppilegt að taka upp 
á þessu, og það mun sýna sig, að þessi 
aðferð er ekki vel sæmandi fyrir þingið. 
Jeg held þess vegna, að það sje rjettast, 
að hin hv. deild vísi máhnu til stjórn- 
arinnar, hvernig svo sem hún fer með 
það. Auðvitað getur verið, að það hafi 
dálítið aðra þýðingu, vegna afstöðu 
deildarinnar til ólafsvallamálsins, en 
það er samt ekki rjett af hv. deild að 
hlaupa svona upp, sjerstaklega þegar 
það er gert að beiðni einstaks manns, 
eins og gert var seinast í ólafsvallamál- 
inu.

Jeg áht, að það sje engin ástæða til 
fyrir stjómina, að fara að gefa nokkra 
yfirlýsingu um þetta mál; hún svaraði 
þannig seinast, þegar um svona mál var 
að ræða, að þess er nú engin þörf.

Framsm. minni hl. (Pjetur pórðar- 
son); Till. á þgskj. 11 er í raun og veru 
tilraun til að draga úr gildi laga, sem 
segja má að tvivegis hafi verið samþ. 
hjer á þingi. Hv. deild veit, að hjer á jeg 
við tvenn lög um sölu opinberra jarð- 
eigna. TilL er þvi í sjálfu sjer óþörf, þó 
að hún eigi að vera varnagli við ein- 
hverjum ímynduðum óhöppum, vegna 
þess að varúðarreglumar eru í lögunum 
sjálfum, sem eiga að tryggja það, að 
illa fari ekki um jarðasöluna. Till. er 
sömuleiðis óviðeigandi af því, að hjer 
er verið að gera tilraun til að taka fram 
fyrir hendumar á stjórninni i smámun- 
um, sem, eins og hæstv. forsætisráð- 
herra tók fram, er óheppileg braut að 
ganga inn á. Og svo jeg svari því, sem

gripið var fram í fyrir mjer, hvort ekki 
muni hafa staðið eins á um aðra till. 
hjer um daginn, þá skal jeg geta þess, 
að þó jeg væri flæktur við að samþ. 
hana, þá álít jeg ekki rjett af neinum 
að binda sig við það, að láta eina synd- 
ina bjóða annari heim.

petta, sem jeg hefi nú sagt, ætti í 
rauninni að vera nóg til þess, að þessi 
till. næði ekki fram að ganga; en það 
er ekki mín sök, eða minni hl. nefndar- 
innar, þó að það kosti nokkurn tíma, 
pappír og prentun um þetta mál, sem 
verði til þess að auka þingkostnaðinn, 
og þess vegna ætla jeg svolítið að minn- 
ast á ástæður meiri hl. nefndarinnar.

Um fyrstu ástæðuna er það að segja, 
að mjer finst hún vera harla ófullkomin 
tilraun til þess að sýna, að salan sje í 
raun og veru ekki vilji sýslunefndar. 
En í fyrstu ástæðu minni hL á þgskj. 
33 er sýnt fram á, að áht sýslunefndar 
á málinu hefir breyst og gengið í þá 
átt, að heimila söluna. pessi ástæða er 
því ljettvæg og virðist falla um sjálfa 
sig.

Önnur ástæðan sýnist og vera mjög 
fátækleg og ljettvæg, þar sem ekki er 
annað gert en að taldir eru upp ýmsir 
eiginleikar jarðarinnar, sem þó eru 
ekkert sjerkennilegir fyrir þessa jörð. 
Sömuleiðis er villandi frásagan um 
engjarnar, sem fylgja jörðinni, því þær 
eru í rauninni helmingi minni en upp 
er gefið í nefndaráliti meiri hl. petta 
má sjá í töflum yfir áveitusvæði það, 
sem um er getið í nefndarálitinu um 
Flóaáveituna. pá vitnar meiri hlutinn í 
það, að jörðin sje stærsta jörðin í 
hreppnum að hundraðatali, eða 43,29 
hndr. að dýrleika. pó svo hafi verið eft- 
ir nær 60 ára gömlu jarðamati, þá 
hygg jeg, að hægt sje að sanna, að hún 
hafi ekki haldið því verðgengi í saraan-
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burði við aðrar jarðir í grendinni. pað 
mundi því áreiðanlega koma fram við 
nýtt mat, að hún væri ekki nein sjerlega 
mikil eign, eins og hún er nú, svo að hún 
geti talist höfuðból i þeim skilningi. Til 
þess því að geta gert þessa ástæðu að 
meðmælum með till. sinni hefir meiri 
hl. orðið að skýra villandi frá.

Að færa það til sem ástæðu, að jörð- 
in muni vera heppileg til smábýlabú- 
skapar, þá er ekki mikið byggjandi á 
þvi nú því hv. frsm. meiri hl. (S. S.) er 
kunnugt um, að smábýlabúskapurinn 
hefir ekki enn Jengið mikinn byr hjer 
hjá oss og hlýtur að vera mjög fjarri.

priðja ástæðan, sem hv. frsm. (S. S.) 
gerir mikið úr, er sú, að ekki muni rjett 
að selja jörðina, þar sem hún sje á hinu 
fyrirhugaða Flóaáveitusvæði úr Hvitá. 
Jeg vildi, að þær vonir, sem bygðar eru 
á því, að opinberar eignir á áveitusvæð- 
inu hækki mikið í verði, jeg vildi, segi 
jeg, að þær mættu rætast. pað þykir ef 
til vill ekki góður spádómur, að ekki 
komi alt það fram, sem meiri hl. hefir 
spáð um þetta fyrirtæki, en reynslan 
hefir þó orðið sú, að þegar hið opinbera 
hefir átt að fara að starfrækja eitthvað, 
þá hafa það ekki verið bestu öflin, sem 
knúð hafa starfið fram. Hingað til hefir 
einstakhngseignarrjetturinn og sjálfs- 
ábúðin knúð fram meira starf og meiri 
árangur. J?að er ekki hægt að segja um 
það nú, hver spádómurinn muni rætast, 
en það gerir þá ekkert til, þó menn sjái 
það svart á hvitu, hver spádómurinn sje
rjettari, þegar tímar líða.

Um f jórðu ástæðuna fórust hv. frsm. (S.
S.) nokkuð mörg orð umþað,erhanntel- 
ur aðalatriðið, að jarðir á þessu svæði 
lendi í höndum braskara. Jeg veit, að 
þessi till. er fram komin af mjög mikl- 
um ótta við þessa hættu, en mjer virðist 
nú raunar þessi ástæða nærri ófram-

bærileg, því svo mætti með sama rjetti 
segja um fjölda jarða, hvar sem er á 
landinu, en það eru þó ekki frambæri- 
leg rök í sjerhverju tilfelli. í þessu til- 
felli er t. d. bóndinn ungur og áhuga- 
samur maður, sem hefir gert jörðinni 
mikið til góða. Ef þvi slíkur ótti sem 
þessi væri nokkurn tíma frambærileg- 
ur sem ástæða fyrir því, að ekki beri 
að selja opinberar eignir, þá er hann það 
þó síst hjer.

Mjer þykir það þar að auki nokkuð 
nærgöngult við einstaklingstilfinning- 
una að bera slíkar ástæður fram, og 
álít jeg, að það sæmi alls ekki hv. deild 
að ganga svo nærri einstaklingunum 
með ástæðulitlum getsökum.

Auk þess sem jeg sje, að allar ástæð- 
ur meiri hl. eru mjög ljettvægar, þá er 
jeg og á sama máli og hæstv. forsætis- 
ráðherra um það, að það sje ekki rjett 
að taka fram fyrir hendurnar á stjóm- 
inni í þessu máli. Hún á að ráða þvi til 
lykta á hvern veg er henni sýnist.

Jeg er nú búinn að gera grein fyrir, að 
mjer þótti ver farið að hafa samþ. fyrri 
till., þ. e. um sölu Ólafsvalla, en þar var 
þó töluvert öðru máli að gegna rnn á- 
búðina o. fl., en jeg get ekkert sjeð, sem 
mæli í sannleika með að samþ. þessa 
tillögu.

Annars vil jeg taka það fram, að jeg 
ætla ekki að fara að hefja langar um- 
ræður eða svara aftur, þó mælt verði 
á móti mínum rökum, því jeg hygg, að 
háttv. deild sje búin að átta sig á því, 
hvers virði till. er og hver afdrif hún 
eigi að hljóta. Leyfi jeg mjer þvi að 
koma fram með svo hljóðandi rök- 
studda dagsrá:

í því trausti, að stjórnin ráði 
þessu máli til lykta á viðeigandi
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hátt, tekur deildin fyrir næsta mál 
á dagskrá.

Gísli Sveinsson: Hv. meiri hl. nefndar 
þeirrar, sem um þetta mál hefir f jallað, 
hefir sett hjer fram ýms rök fyrir niður- 
stöðu sinni. pað er sjálfsagt rjett frá 
sjónarmiði þeirra manna, sem undir 
nefndarálitið hafa skrifað, að taka þetta 
fram, þótt aðrir líti öðruvísi á máhð.

Jeg verð að taka undir með hv. frsm. 
minni hl. (P. p.), að meiri hl. hefir ekki 
farið rjett með, er hann talar um dýr- 
leik Gaulverjabæjar með hjáleigunni 
Garðhúsum, og svo torfunnar allrar.

Maður hefði síst búist við, að hjer 
væri farið rangt með, þar sem fyrir 
liggur nefndarálit Flóaáveitunefndar- 
innar, sem bæði jeg og hv. frsm. meiri 
hl. (S. S.) höfum átt þátt að og skrifað 
undir.

pað er rjett farið með, að Gaulverja- 
bær með Garðhúsum er 43,29 hndr. að 
dýrleik, en svo segir enn fremur, að öll 
torfan sje 57,6 hndr. petta er ekki rjett, 
því það, sem heitir Gaulverjabæjartorf- 
an, og Flóaveitunefndin tók upp í áht 
sitt sem eina heild, er 88,9 hndr. Með 
öðrum orðum, nefndarálit meiri hl. tel- 
ur alla torfuna að eins liðugum einum 
tug hærri að dýrleik heldur en Gaul- 
verjabæ með Garðhúsum, en það er sá 
hluti Gaulverjabæjartorfunnar, sem um 
er beðið til kaups, en í raun og veru er 
öll torfan meira en helmingi dýrari 
heldur en sá hluti hennar, sem um er 
beðið. Að hjer er farið með rjett mál 
má sjá af nefndaráliti Flóaáveitunefnd- 
arinnar á bls. 11, í töflu þar.

Hv. frsm. meiri h!.. (S. S.) vill víst 
telja svo, að ekki heyri til torfunni 
nema hjáleigurnar þrjár, Vaðlakot, 
Brandshús og Dalbær, en til hennar telj-

ast einnig, svo sem Flóaáveitunefndin 
greinir, Hellar, eystri og vestri, Haugur 
og Gerðar.

í öðru lagi skeikar meiri hl. nefndar- 
innar, er hann fer að vitna i Flóaáveitu- 
lögin og álit nefndar þeirrar, sem það 
mál hafði með höndum. 1 nefndaráliti 
meiri hl. segir sem sje, að Flóaáveitu- 
lögin geri ráð fyrir því, að landssjóður 
geti eignast jarðir á Hvítáráveitusvæð- 
inu. petta er rjett, en svo heldur nefnd- 
in áfram og segir, að „það virðist því 
vera öfug stefna, og fara jafnvel í bága 
við framkvæmd Flóaáveitulaganna, að 
selja jarðir á áveitusvæðinu, sem eru 
eign hins opinbera.“ petta er hvorki 
rjett á litið út frá lögunum, nje heldur 
út frá skoðunum nefndar þeirrar, sem 
um máhð f jallaði á sínum tíma, og hgg- 
ur til sýnis hverjum manni í tih., sem 
hún gerði um málið.

Nefndin var sem sje þeirrar skoðun- 
ar, að landssjóður ætti ekki að slægj- 
ast efhr jörðum á áveitusvæðinu, held- 
ur væri heppilegra, að jarðimar væru í 
höndum einstaklinganna, og einstak- 
lingarnir stæðu fyrir áveitufyrirtækj- 
unum, en fengju til þess styrk úr lands- 
sjóði. Ef nú svo færi, að jarðimar samt 
lentu hjá landssjóði, þá taldi nefndin, að 
það yrði að vera af þvi einu, að bænd- 
ur hefðu ekki nægan kraft til að reka 
þær, og yrði landssjóður því út úr neyð 
að taka þær að sjer.

Hvað þetta mál snerhr, þá horfir það 
frá mínu sjónarmiði öðruvísi við en 
Ólafsvallamálið.

pótt bæði jeg og margir aðrir áliti, 
að fylgja beri lögunum um sölu kirkju- 
jarða og þjóðjarða, og þó það hafi ver- 
ið þess vegna, að meiri hl. háttv. deildar 
feldi frv. frá stjórninni í fyrra, um frest- 
un á framkvæmdum þeirra, þá var ekki 
þar með sagt, að ekki væri heimilt að
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gera undantekningu í máli, sem eins 
horfði við og Ólafsvallamálið.

Um það mál er það fyrst að segja, að 
aðferðin, sem var viðhöfð, var i raun 
og veru tæpast lögunum samkvæm, þar 
sem tvimælis orkaði, hvort kaupbeiðandi 
var ábúandi, eða ætlaði sjer alls ekki að 
vera það áfram, eftir þvi sem fullyrða 
má. í sliku tilfelli hefði það því verið 
beinlinis á móti anda laganna að selja.

Enn fremur var það næg ástæða til 
þess að neita sölunni, að jörðin var tal- 
in, vafalaust rjettilega, vera ágætt set- 
ur fyrir stærri stofnun, sem komið gæti 
fleiri en einni sveit til góða. Ef reynt 
yrði að setja á stofn skóla, ekki barna- 
skóla eða smáskóla, heldur hjeraðs- 
skóla, landsfjórðungsskóla, og ef sá 
skóli ætti að verða í Arnessýslu, þá væri 
hvergi álitlegri staður fyrir hann held- 
ur en á Ólafsvöllum. Nú er hvorug þessi 
meginástæða hjer fyrir hendi, hvað 
Gaulverjarbæinn snertir; kaupandinn 
er ungur maður og duglegur, sem hefir 
gert mikið að því að bæta jörðina, jafn- 
vel svo, að aldrei hefir þar meira ver- 
ið gert.

Sömuleiðis hygg jeg sönnu næst, að 
ef landsstjórnin fyndi kvöð hjá sjer til 
þess að krefja hann um yfirlýsingu í þá 
átt, að hann ætli sjer að búa á jörðinni 
og notfæra sjer gæði hennar, þá mundi 
hann gefa slíka yfirlýsingu þegar í stað.

Skólasetursástæðan kemur ekki held- 
ur hjer til mála, því að jörðin er ekki 
betur hent slikum skóla heldur en hver 
önnur jörð í sýslunni. (S. S.: Hvers 
vegna ekki?). Hún er sem sje út úr, 
liggur alveg niður við sjó, en skólajörð 
þarf helst að vera í miðju hjeraði. pað 
gæti auðvitað komið til mála að setja 
þar upp bamaskóla, fyrir þá sveit eina, 
en fyrir þá ástæðu að eins finst mjer 
ekki rjett að neita sölunni, enda er jeg

líka viss um, að ef kaupandinn yrði 
spurður að því, hvort hann mundi gefa 
samþykki sitt til, að slíkur skóli yrði 
settur á jörðinni, þá er jeg viss um, 
segi jeg, að hann mundi með fúsu geði 
gera það og skuldbinda sig til þess.

pað eru því engin sjerstök rök fyrir 
því, að selja ekki þessa jörð. Auðvitað 
eru til staðar þessi aðalrök, sem móti em 
sölunni, frá sjónarmiði þeirra manna, 
sem alls ekki vilja selja neina þjóðjörð, 
en það er ekki nema minni hl. hv. deild- 
ar, sem fellst á þær röksemdir.

Önnur þau rök.sem tilfærð hafa verið, 
eru í raun og veru einkis virði, þvi sú 
röksemd, að jörðin geti lent i höndum 
braskara, er að vissu leyti gullvægur 
sannleikur, en sá hængur er á, að svo 
mætti segja um alt, sem selt er. pað þarf 
ekki að bendla þennan unga mann við 
slíkt, fremur en aðra góða og gegna 
menn. (S. S.: pað hefir aldrei verið 
gert). pað litur þó svo út, en annars er 
það ágætt, að það hefir ekki verið gert, 
því að með því er þá líka braskararök- 
semdin fallin, hvað þetta mál snertir 
sjerstaklega.

Jeg er þvi ekki sammála hv. frsm. 
meiri hl. (S. S.) um, að það væri „ófyr- 
irgefanlegt glappaskot“, eins og hann 
komst að orði, að selja jörðina, þvi ef 
hún kemst í góðra manna hendur og 
fult verð fæst fyrir hana — og jeg ætl- 
ast til, að mikið verð komi fyrir hana — 
þá tel jeg það alls ekki illa farið.

Jeg sje þvi ekki ástæðu til að greiða 
atkv. með tillögu meiri hl., heldur mun 
jeg greiða atkv. með því, að vísa máhnu 
til stjórnarinnar, eins og minni hl. legg- 
ur til að gert verði.

Einar Jónsson: Eins og þgskj. 33 ber 
með sjer, er jeg i minni hl. í nefndinni, 
ásamt hv. frsm. minni hl. (P. p.).
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Jeg þarf sannarlega ekki að bæta 
miklu við það, sem sagt hefir verið, en 
þó vildi jeg gera nokkrar athugasemdir 
við ræðu hv. frsm. meiri hl. (S. S.).

Ræða hans var óvenjulega formleg í 
þetta skiftið, enda hafði hann hana líka 
skrifaða orðrjetta fyrir sjer. 1 þessari 
formlegu ræðu sinni segir hann, að á- 
stæður okkar minni hl. mannanna sjeu 
vitleysa. (S. S.: Sagði það aldrei). Jeg 
hefi það skrifað hjer orðrjett eftir hon- 
um. (S. S.: Stendur skrifað hjer það, 
sem jeg sagði). En eins og komið hefir 
fram í umr., þá ætti þetta betur við álit 
meiri hl., þvi eins og hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) tók fram, þá er önnur hver rök- 
semd, að jeg ekki segi vitleysa, þá þó að 
minsta kosti geggjuð.

pegar t. d. er minst á niðurstöðu 
sýslunefndarinnar, í áliti meiri hl., þá 
er mjög hlutdrægnislega skýrt frá. í 
nefndarál. er sem sje að eins minst á 
niðurstöðu sýslunefndar árið 1917, þar 
sem synjað var sölunnar með að eins 
eins atkvæðis mun, en það gengur al- 
gerlega fram hjá því, að nú fyrir 
skömmu samþykti sama sýslunefndin 
söluna, með 12 atkv. gegn 1. Og þetta 
er ekki í eina skiftið, sem sýslunefndin 
hefir samþykt söluna, þvi árið 1910 
komst hún að sömu niðurstöðu.

Af þessu lítur út fyrir, að hv. meiri 
hl. sje hjer að hafa í frammi vísvitandi 
blekkingar, því það er með öllu rangt 
að vitna að eins i eina niðurstöðu sýslu- 
nefndar, þegar margar fleiri liggja fyrir.

1 öðrum hðnum er líka villandi skýrt 
frá; það er að vísu rjett, að eftir jarða- 
mati er Gaulverjabær með Garðhúsum 
43,29 hndr., en hitt er með öllu rangt, 
að öll torfan sje að eins 57,6 hndr. petta 
hefir verið upplýst svo nákvæmlega af 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), að ekki gerist 
þörf á þvi nákvæmara.

Annars finst mjer þetta koma htið 
máhnu við, þar sem margar jarðirnar, 
sem tilheyra torfunni, eru í sjálfsábúð. 
pað hefði eins vel mátt reikna það út 
í nefndarálitinu, hversu margir þuml- 
ungar hv. 1. þm. Ám. (S. S.) er á hæð, 
og sje jeg þó ekki, hvað slíkt hefði upp- 
lýst málið.

pá er það eitt atriði, sem hv. meiri 
hl. hefir tekið fram i frv. sínu, og það 
er, að áveituland torfunnar sje um 400 
—500 ha. alls. Hjer lítur ekki út fyrir 
annað en að hv. meiri hl. nefndarinn- 
ar sje að hafa í frammi blekkingar við 
menn, sem ekki þekkja nákvæmlega alla 
málavexti, því það er alkunna, að Gaul- 
verjabær og Garðhús fá ekki nema 
nokkurn hátt — nálægt helmingi — af 
þessu áveitulandi. Hvort þetta er borið 
fram vísvitandi, eða það er af fáfræði, 
skal ekki sagt, en hvort heldur sem væri, 
þá er það með öllu óafsakanlegt.

Auk þess getur nefndaráht meiri hl. 
þess, að jörðin eigi rekaítak, en þetta 
er nokkuð í lausu lofti, því ómögulegt 
er að reikna, hversu mikil þægindi eru 
af slíku.

þriðja og fjórða liðnum hjá meiri 
hl. þarf ekki að svara að þessu sinni, 
því þeim hefir báðum verið svarað í 
nefndaráhti minni hl.

Annars skal jeg láta þess getið hjer, 
þar eð mjer er ábúandinn kunnur, að 
hann er líklegur til að verða í fremri 
bænda röð, að því er jarðabætur snertir.

Jörðin var honum leigð með þeim 
skilmála, að hann ynni 100 dagsverk að 
jarðabótum á ári, en í þau 2 ár, sem 
hann hefir búið, hefir hann unnið 640 
dagsverk. Auk þess hefir hann fullyrt 
það í tali við mig, að hann hafi tök á 
að ljúka 1000 dagsverkum í vor. þetta 
hefir hann auðvitað gert með það fyrir 
augum, afð fá jörðina keypta.
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Hvað því viðvíkur, að ekki sje rjett 
að rífa Gaulverjabæ út úr því kerfi um 
þjóðjarðir, sem þegar er til, þá hefir 
minni hl. aldrei farið fram á það. Við 
höfum að eins farið fram á, að málinu 
sje vísað til stjómarinnar, og er ekki 
með því sagt, að jörðin verði nokkum 
tíma seld. Við förum hjer milliveg, og 
er það sanngjarnasta leiðin, sem hægt er 
að fara.

Sú viðbáran, að ekki megi selja Gaul- 
verjabæ vegna þess, að komið geti til 
mála að setja þar skóla á stofn, er fallin 
af þvi, að nýlega hefir sölu Ólafsvalla 
verið synjað af þessari ástæðu, og getur 
hún þvi alls ekki átt hjer við.

Annars er framkoma frsm. meiri hl. 
(S. S.) honum til lítils heiðurs, þvi þó 
hann vilji vera samkvæmur sjálfum sjer 
og móti sölu þjóðjarða, þá má hann þó 
ekki fara svo langt, að vilja skerða þann 
rjett einstakra manna, sem þeir hafa 
með rjettu.

Frsm. meiri hl. (Sigurður Sigurðs- 
son): Jeg ætlaði mjer að byrja á höfð- 
inu, sem sje hæstv. forsætisráðherra, en 
þar sem jeg sje, að hann er farinn af 
fundi, sleppi jeg að svara honum og sný 
mjer að þeim næsta, sem er hv. frsm. 
minni hl. nefndarinnar (P. J?.).

Hann taldi óþarfa af hv. deild að 
taka fram fyrir hendumar á hæstv. 
stjórn í þessum efnum. En jeg verð að 
segja það, eins og jeg líka veit, að hv. 
deild er mjer sammála um, að oft er 
full ástæða til að taka fram fyrir hend- 
umar á stjórnum í ýmsum málum og 
ekkert athugavert eða rangt við það. 
Um þann kafla ræðu hv. frsm. minni 
hl. (P. p.), sem nál. minni hl. snerti, er 
það eitt að segja, að hann var óendur- 
bætt útgáfa af sjálfu nefndaráliti 
minni hl.

Hv. frsm. minni hl. (P. p.) var að

reyna að færa rök að þvi, að þessi jörð 
væri engin sjerstök kostajörð, en tókst 
það ekki meira enímeðallagi,endaverða 
aldrei færðar sönnur á það, sem er f jar- 
stæða. Jörðin er ágæt, og besta sönnunin 
fyrir því er það,að hún hefirveriðprests- 
setur um langt áraskeið. En það er 
öllum kunnugt, að það voru að eins 
úrvalsjarðimar, sem voru valdar til 
slíks. Og ef jörðin væri ljeleg, hvemig 
stendur þá á, að svo mikil áhersla er 
lögð á að fá hana keypta, ekki að eins 
af þeim ábúanda, sem nú situr hana, 
heldur og áður. Eldri ábúendur, sem 
hafa búið á henni síðan hún hætti að 
vera prestssetur, hafa einnig sókst eftir 
henni til kaups.

Um hrakspár hv. þm. (P. p.) viðvíkj- 
andi Flóaáveitunni skal jegekkifjölyrða, 
en óviðfeldið er að heyra slikt um þau 
fyrirtæki, sem Alþingi veitir fje til og 
væntir mikils hágnaðar af.
. J?að má vel vera, að rjett sje, að nú- 
verandi jarðarábúandi hafi ekki hug á 
að selja jörðina, þó hann fái hana 
keypta, og ætli sjer að sitja hana, a. m. 
k. fyrst um sinn. Honum fómst þannig 
orð við mig, að sjer dytti ekki í hug að 
selja hana á næstkomandi tíu árum. Af 
þeim ummælum hans sjest þó, að ekki 
er loku fyrir það skotið, að jörðin 
kunni að verða seld að þeim tíma liðn- 
um. Og á þessum freistingatímum, þeg- 
ar menn fá tilboð í jarðir sínar, sem 
jafnvel nema 50—100% hærri upphæð 
en þær voru áður keyptar fyrir, er mjög 
hætt við, að bændur selji og jarðimar 
komist svo í hendur braskara.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) fann köllun 
hjá sjer til þess að halda langa prjedik- 
un um þetta mál, vist til þess að rjett- 
læta snúning sinn gagnvart sölunni á 
þessari jörð, frá aðstöðu hans til sölu 
Ólafsvalla. J?ar var hann mó t i sölu, en
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hjer er hann m e ð! Er engin furða þó 
að honum vefðist tunga um tönn, er 
hann átti að fara að rjettlæta þennan 
tvískinnung sinn í málinu. — Sjerstak- 
lega lagði hann áherslu á í ræðu sinni, 
að jeg færi með rangt mál, hvað dýr- 
leikann á jörðinni snertir. Hann vildi 
fullyrða, að hundraðatal jarðarinnar 
væri miklu meira en nál. meiri hl. land- 
búnaðarnefndar tilfærir. Við þetta erþað 
að athuga, að jeg fylgdi hjer jarðabók- 
inni frá 1861; en í Gaulverjabæjarhverfi 
eru fleiri jarðir, og sumar þeirra heyra 
til hinu gamla Stokkseyrarprestakalli, 
og er það alt nefnt í daglegu tali Gaul- 
verjabæjartorfa. petta er því rjett hjá 
hv. þm. (G. Sv.) hvað allar jarðirnar í 
Gaulverjabæjarhverfinu snertir. En 
Gaulverjabær sjálfur, með hjáleigum 
sínum, Brandshúsum, Garðhúsum, Dal- 
bæ og Vaðlakoti, er 57,6 hndr. að dýr- 
leika; um það er ekki að villast. pegar 
um stærð áveitulandsins er að ræða, þá 
vil jeg minna á það, að í þessum 400— 
500 ha. er talið bæði það land, er Mikla- 
vatnsmýraráveitan nær til, og það, sem 
kemur til að njóta áveitunnar úr Hvítá. 
Jeg hefi að vísu ekki dregið frá það á- 
veituland, sem Stokkseyrarprestakalls- 
jarðirnar eiga, enda ekki auðvelt að 
gera það. En það áveituland, sem til- 
heyrir Gaulverjabæ með hjálendum 
þeim, sem jörðinni heyra til, er áreið- 
anlega 400 ha.

Jeg skal svo að lokum snúa mjer að 
hv. 2. þm. Rang. (E. J.). Hann byrjaði 
ræðu sína með því, að hafa það eftir 
mjer, sem jeg hefi aldrei sagt. Jeg sagði 
aldrei í fyrri ræðu minni, að álit minni 
hl. væri vitleysa, en hitt voru min orð, 
að minni hl. hefði ekki tekist meira en 
í meðallagi að færa rök fyrir því, hvers 
vegna hann er á móti þingsál.till.

Hv. 2. þm. Rang. (E. J.) gaf hv. deild

ýmsar upplýsingar um framkvæmdir á- 
búanda Gaulverjabæjar; hefi jeg ekkert 
við þær upplýsingar hans að athuga. En 
jeg fer nú að freistast til að ætla, að það 
eigi sjer stað um þessa till., sem sagt 
var um till. í Ólafsvallamálinu, að eitt- 
hvað persónulegt liggi hjer á bak við. 
En jeg verð að halda fram, að engan 
greinarmun eigi að gera á sölu þessara 
tveggja jarða, þó að einhverjum kynni 
að vera það persónulegt kappsmál, að 
þessi jörð, Gaulverjabær,verðiseld.Mjer 
er sagt, að hv. 2. þm. Rang. (E. J.) hafi 
gert þetta mál að umræðuefni á flokks- 
fundi Heimastjómarmanna í gærkveldi. 
það bendir á, að mikið kapp er lagt á 
málið og að núverandi ábúandi fái 
jörðina keypta, og það heldur fyr en 
seinna. — Eftir umræðunum að dæma 
er svo að skilja, að verði rökstudda dag- 
skráin, sem hv. frsm. minni hl. (P. p.) 
kom með, samþykt, þá muni málstað 
minni hl. borgið. Jeg hlýt því að vera á 
móti rökstuddu dagskránni, en tel, að 
samþykkja eigi tillögu mína.

Jörundur Brynjólfsson: Mjer finst 
umræðurnar í þessu máli hafa tekið 
nokkuð aðra stefnu en þörf er á, því 
aðalmergurinn málsins hjer er ekki 
annar en sá, hvort jörðina eigi að selja 
eða ekki. Beri maður saman þessa jörð 
og Ólafsvelli, þá er þess ekki að dyljast, 
að nær er að selja þessa jörð, þar sem 
ábúandinn er ungur maður og efnilegur 
og liklegur til frama sem búandi. En 
jafnframt verður að athuga,hvort lands- 
sjóður ber ekki skarðan hlut frá borði 
ef jörðin verður seld. það hefir nú 
reynst svo með þær jarðir, sem lands- 
sjóður hefir áður selt, að hann hefir 
tapað á þeirri sölu. Fram á þennan dag 
er ekki hægt að benda á nokkra jörð, 
að jeg hygg, sem landssjóður hefir haft
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hag af að selja; margir hafa einmitt 
J>vert á móti sýnt fram á það, bæði í 
ræðu og riti, að landssjóður hafi tapað 
stórfje á sölu kirkju- og þjóðjarða. það 
lægi því miklu nær að tryggja ábúend- 
um þjóðjarða ábúðarrjett æfilangt og 
búa betur í haginn fyrir þá, af landsins 
hálfu, en verið hefir, heldur en að selja 
burtu jarðirnar. pannig ætti t. d. ábú- 
andi þjóðjarðar að fá greiddar fullu 
verði, eða því sem næst, þær umbætur, 
sem hann hefir komið í framkvæmd á 
ábúðarjörð sinni, þegar hann flytur af 
jörðinni. En eins og kunnugt er, geta 
slíkar umbætur oft orðið mjög miklar, 
ef jörðin er vel setin. Og það mundi á- 
búendum hvöt til þess, að gera jörðinni 
enn meira til góða.

pvi hefir verið haldið fram, að þjóð- 
jarðir sjeu ver setnar en jarðir, sem eru 
í sjálfsábúð, en slíkt er ekki rjett. pað er 
öldungis vist, að margar þjóðjarðir eru 
prýðilega setnar, engu síður en sjálfs- 
ábúðarj arðirnar.

Svo virðist, sem menn sjeu hálfundr- 
andi yfir því, að bornar eru fram tillög- 
ur, sem fara fram á, að þjóð-eða kirkju- 
jarðir sjeu ekki seldar, en jeg hygg, að 
menn sái, að það er ekkert undarlegt, 
þegar litið er til þess, hvernig farið var 
með þjóðjarðasölumálið á síðasta þingi. 
pá feldi þingið frv. stjórnarinnar um 
frestun á sölu þessara jarða. þessi jörð, 
sem hjer er um að ræða, er hið mesta 
höfuðból, víðlend og kostagóð. Hún 
tiggur á áveitusvæðinu, sem kunnugt er, 
og á einmitt þar lendur miklar. Nú kost- 
ar landssjóður áveituna að og á auk 
þess að ábyrgjast hinn hluta kostnað- 
arins (%), eða jafnvel, ef á þarf að 
halda,lána fje til framkvæmdarverkinu. 
Nú hlýtur maður að ætla, að verðmæti 
jarða á áveitusvæðinu aukist að mikl-

Alþt. 1918. C. (29. löggjaíarþing).

um mun, og það miklu meira en þeim 
tilkostnaði nemur, sem verður við áveit- 
una á hverri jörð.

það er þvi hálfbágborin fjármála- 
ráðstöfun frá landsins hálfu, ef það færi 
nú að selja þessa jörð, rjett áður en 
byrjað er á áveitufyrirtækinu. Jeg trúi 
ekki fyr en jeg tek á, að nokkur þm. ljái 
því fylgi sitt að selja jörðina, enda væri 
það með öllu óviðeigandi. Sú ástæða 
minni hl. landbúnaðamefndar í þessu 
máli, að rjettmætt sje að selja jörðina 
vegna þess, að ábúandinn sje ungur og 
efnilegur, er engan veginn svo veiga- 
mikil, að af þeim sökum sje rjettmætt 
að selja jörðina. par kemur til álita, 
hvort hag landssjóðs sje jafnvel borgið, 
ef hann selur jörðina, og jeg fullyrði, að 
svo sje ekki. Vjer, sem erum á móti allri 
þjóðjarðasölu, teljum, að landssjóður ó- 
tvírætt tapi á þjóðjarðasölunni, og þjóð- 
jarðasölumennimir hafa sjálfir, þegar 
um jarðasöluna hefir verið deilt, sýnt 
fram á, að landssjóður tapar á þjóð- 
jarðasölunni.

í þessu sambandi minnist jeg um- 
mælal. þm. Húnv. (pór. J.), er þjóð- 
jarðasölumálið var til umr. á siðasta 
þingi, því þau ummæli bregða einkar 
skæru ljósi yfir það, hvílik fásinna er 
að selja þjóðjarðir. Hann segir svo á 
einum stað, — með leyfi hæstv. forseta:

„það var ekki heldur rjett, sem hæstv. 
fjármálaráðh. (B. K.) sagði, að menn 
keyptu jarðir sinar sjer um megn. pað 
gera menn ekki, af þeirri einföldu á- 
stæðu, að borgunarskilmálarnir eru svo 
góðir, að menn vita tæplega af annari 
greiðslu en þeirri fyrstu. Árleg afborgun 
og vextir er ekki meira en vanalegt eftir- 
gjalð“

Jeg hjó eftir þessum röksemdum hjá 
hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) í fyrra, en

23
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7’ótti ekki rjett að gera athugasemd þá, 
með því að jeg hjelt, að þessi ummæh 
hans hefðu verið sögð að htt athuguðu 
máli. En þegar jeg sá þau svo i þingtíð- 
indunum, þóttist jeg vita, að þau mundu 
af fullri athugun sögð, enda munu þessi 
ummæli hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) vel 
geta staðist; en ekki er því að leyna, að 
mig furðar mjög svo mikið á, að h a n n 
skuh geta verið með sölu þjóðjarða.

Jeg hygg, að fyrir hv. 1. þm. Húnv. 
(pór. J.) hafi vakað það, að leggja að 
jöfnu afborgun og vexti af seldri þjóð- 
jörð og eftirgjaldið af henni á meðan 
hún var í eigu landsins og þetta er líka 
rjett. En greiðslan til landssjóðs verður 
þó ekki hin sama alt tímabilið, sem jörð- 
in á að borgast á. Afborganir eru jafn- 
ar, en vextir þverra eftir því, sem eftir- 
stöðvamar af jarðarverðinu minka, uns 
jarðarverðið er að fullu greitt. pess 
vegna greiðir jarðarkaupandi meira 
fyrstu árin eftir að hann keypti jörðina 
en hin síðustu. Jeg geri þvi ráð fyrir, að 
hv. 1. þm. Húnv. (pór J.) hafi átt við 
jafna greiðslu öll árin, að afborgun og 
vextir til samans, sem greiddar væru 
í landssjóðinn, væru jafnar alt tímabilið 
(28 ár). En með þessu móti gefur lands- 
sjóður jörðina á 34 árum, samkv. skil- 
málum þeim, sem nú gilda um sölu 
þjóðjarða.

Við skulum taka dæmi. Jeg hugsa 
mjer, að landið selji jörð fyrir 30,000 
kr., og eigi hún að borgast upp á 28 ár- 
um. Fyrsta afborgun er kr. 3000; þá eru 
eftirstöðvar á fyrsta ári kr. 27,000. Jöfn 
greiðsla af þessari upphæð, vextir og 
afborgun (6% af 27,000 kr.), er 1620 
kr. árlega í 28 ár. Nú var fyrsta afborg- 
un 3000 kr., en eftir 28 ár er sú upphæð 
með rentum og renturentum 9000 kr. 
Sje nú eftirgjaldið reiknað það sama 
á ári eins og árlega afborgunin og vextir

af eftirstöðvunum (27,000 kr.), þá verð- 
ur af þessum 9000 kr. að taka árlega 
1620 kr., uns þær (9000 kr.) eru þrotnar 
(árlegar eftirstöðvar vaxtast auðvitað). 
pessi 9000 kr. upphæð endist þá í tæp 
6 ár (5,9 ár). Hvað hefir þá skeð á þess- 
um 34 árum, sem liðin eru frá því, að 
landssjóður seldi jörðina? pað, að lands- 
sjóður hefir gefið jörðina, þessar 30,000 
kr., og þá jafnframt þann tekjustofn, 
sem hún var, nefnilega 1620 kr. árlegar 
tekjur.

petta hygg jeg að bregði nokkufr 
skýru ljósi yfir þjóðjarðasölumálið og 
sýni, hvílík fásinna það er af þingi og; 
stjórn að leyfa nokkra þjóðjarðasölu.

Nú gæti jeg ef til vill gengið inn á, 
að þarna skyti ofurlitið skökku við 
hjá hv. þm. (pór. J.), að rentur og af- 
borgun af jarðarverðinu sje nokkuð 
meira en árlegt eftirgjald af jörðinni. En 
samt er jeg ekki í neinum efa um, að 
eftir æði mörg ár er landssjóður búinn 
að gefa jörðina. Útkoman verður því 
nokkuð lík.

Jeg get ekki að mjer gert að undrast 
það, að margir þeirra manna, sem tjá 
sig vilja fara hvað best með landssjóð- 
inn og eignir hans, telja eftir hvað litla 
fjárupphæð sem er, skuli vera í þeirra 
hóp, sem farga vilja slíkum eignum 
landssjóðs, honum til stórskaða. (P. J?.: 
Var ekki þessi ræða haldin 1907?) pað 
þekki jeg ekki, en hv. þm. Mýra. (P. 
p.) þekkir það, sem jeg hefi drepið hjer 
á; má hann hafa vonda samvisku fyrir 
það, hvernig hann hagar sjer i þessu 
máli.

pessir hagsmunir landssjóðs, sem jeg 
hefi nú talið, eru ætíð til staðar þegar 
rætt er um það, hvort landssjóður á að 
selja jarðir sínar, hvort sem ábúandi er 
ungur og efnilegur eða ekki. Og jafnvel 
þó að jeg gengi inn á, að landssjóður
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tapi ekki eins miklu og hv. 1. þm. Húnv. 
(pór. J.) segir, þá rjettlætir það þó 
ekki, að þessari jörð sje fargað.

Að endingu vil jeg, eins og hv. frsm. 
meiri hl. (S. S.), víkja að þeim orðum 
hæstv. forsætisráðherra, að það væri 
undarlegt, er slíkar þingsályktunartill. 
kæmu fram. pað er ekkert undarlegt, 
þótt þeir menn, sem telja, að landssjóð- 
ur eigi ekki að farga sínum bestu eign- 
um, skjóti slíku máli sem þessu til 
þingsins. pað ætti að vera öllum ljóst, 
að þar sem meiri hl. þessarar hv. deildar 
hefir felt frumvarp til frestunar á þjóð- 
jarðasölulögunum, þá er það mönnum 
þeim, sem á móti eru sölunni, því meiri 
hvöt til að reyna að bjarga einstökum 
líostajarðeignum hins opinbera. Og 
hygg jeg, að þeir, sem eru sömu skoðun- 
ar og hv. frsm. meiri hl. (S. S.), kunni 
honum bestu þakkir fyrir þessar till., 
sem hann hefir flutt til þess að rcyna 
að hindra það, að landssjóður fargaði 
J>essu höfuðbóli.

Einar Jónsson: pað þarf ekki frá 
þeirri skoðun að skýra, að það er ekki 
altaf sjálfsagt, að þessi hv. deild taki 
mest mark á þvi, sem einhver hæstv. 
ráðherra segir, hvort sem hann er 
hæstv. forsætisráðherra eða ekki. En 
þar álít jeg að taka beri fult tillit til 
orða stjórnarinnar, er ræða er um mál, 
sem til hennar er vísað. En hæstv. for- 
sætisráðherra tók það fram, að rangt 
væri að taka þessa einu jörð út úr öðr- 
nm þjóðjörðum. Og nú er jeg að halda 
J?ví fram, að þessi jörð eigi að hafa sama 
rjett og aðrar þjóðjarðir. En ef á að 
tryggja það, að þessi jörð verði ekki 
seld, því þá ekki að samþykkja lög um, 
að engar þjóðjarðir skuli seldar? Jeg vil 
visa máli þessu til stjórnarinnar, en þar

með er alls ekki sagt, að jeg telji það 
víst, að stjórnin selji hana.

En jeg vildi lauslega minnast á ræðu 
hv. frsm. meiri hl. (S. S.). Hún átti víst 
að vera áhrifamikil, en var ekki síður 
í lausu lofti en framsöguræðan, en öllu 
lausalopalegar samin og sögð, sem von 
var, þar sem hún var ekki skrifuð.

Eitt af því, sem hv. frsm. meiri hl. (S. 
S.) hjelt fram, var að jörðin hefði áður 
verið prestssetur, og því ætti ekki að 
selja hana, að skeð gæti, að hún yrði 
aftur prestssetur. En jeg vil minna hann 
á, að það er ekki „móðins“ núna að 
fjölga prestum, heldur fækka þeim, og 
er því þessi röksemd ekki neitt bráð- 
knýjandi, — miklu fremur hlægileg.

Sami hv. þm. (S. S.) virðist vilja 
færa mjer það til ámælis, að jeg hefði 
vakið máls á þessu máli á Heimastjóm- 
arflokksfundi. petta er rjett frá skýrt 
hjá hv. frsm. meiri hl. (S. S.), enda þótt 
hann sjálfur svikist um að mæta á þeim 
fundi, en hins vegar held jeg því fram, 
að hann varði ekkert um, hverju jeg 
vek máls á. pað er á minni ábyrgð, en 
ekki hans, og bið jeg hann ekkert gott 
fyrir. Jeg skal minna hann á, að hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.) er búinn að sýna fram 
á skekkju i nefndaráliti hans, og hann er 
sjálfur búinn að ganga inn á, að þar hafi 
verið skekkja. pað bætir ekki fyrir hon- 
um að hafa skrifað nál., sem hann verð- 
ur að viðurkenna fyrir öllum þingheimi 
að hafi verið gert af hljedrægni eða vit- 
leysu.

Væri það rjett hjá hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.), að jörð þessi sje höfuðból, þá 
er það þvi rjettmætari krafa, að hún sje 
ekki slitin út úr sambandi við aðrar 
þjóðjarðir og gert lægra undir höfði en 
þeim. En jeg vil minna á það, að jörðin 
getur því að eins verið höfuðból, að hún
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sje vel setin, og bætt meir en búið er. 
Hún var i fullkominni niðumíðslu 
fvrir tveim árum, þegar Skúli Thorar- 
ensen kom að henni. Henni hefir mikið 
farið fram síðan, og hún getur orðið 
góð jörð með nægilegri áveitu og túna- 
sljettum. Nú hefir ábúandinn, sem hefir 
bætt jörðina, og mun bæta hana meir, 
löngun til að fá hana keypta. pví þá ekki 
að selja honum, ef öðrum er selt? Auð- 
vitað sjálfsagt að synja honum, ef öðr- 
um er synjað.

Jeg man ekki, hvort það var hjer í 
deildarsalnum eða á nefndarfundi, að 
því var haldið fram, að það ætti afskap- 
lega illa við að leyfa sölu landssjóðs- 
jarða á áveitusvæðinu, vegna þess hve 
miklu landssjóður kostaði þar til. petta 
mun nú að mörgu leyti rjett hugsað, en 
má þó mótmæla. Ef menn gætu ekki 
fengið keyptar ábúðarjarðir sínar á á- 
veitusvæðinu vegna áveitunnar, en í öðr- 
um landshlutum fengju menn þær 
keyptar með góðum kjörum, þá væri 
það sá rjettindamissir fyrir menn á á- 
veitusvæðinu, að jeg býst við, að meiri 
hluti hjeraðsbúa vildi ekki taka við ein- 
um eyri frá landssjóði til styrktar fyrir- 
tækinu, ef það hefði slíkan rjettinda- 
missi í för með sjer.

Annað atriði vildi jeg og taka fram 
í þessu sambandi. Landssjóður á ýmsar 
jarðir úti um land, sem hafa miklar 
innnytjar, sem landssjóður hefir ekki 
skapað þeim, heldur náttúran. Mjer 
virðist það nú horfa undarlega við, ef 
þeir, sem vilja kaupa þessar kostajarðir, 
fá þær, en menn á áveitusvæinu geta 
ekki fengið þær jarðir keyptar, sem 
landssjóður á þar og tekið hafa miklum 
framförum fyrir áveituna.

Jeg frábið mjer allar aðdróttanir um 
mágaframdrátt, en legg alt kapp á, að 
ungur og duglegur ábúandi verði ekki

fyrir misrjetti, hvort sem hann heitir 
þetta eða hitt. Jeg vil berjast á móti því, 
að ein jörð sje gerð að undantekningu 
undan almennri reglu.

En ef hv. 1. þm. Árn. (S. S.) vill, get 
jeg skýrt frá því, hvemig hann kom 
fram í nefndinni. pað var honum ekki 
til sóma, því að hann sveik oss þar. (S- 
S.: pingmaðurinn er að fara með ósann- 
indi! Engin „persónulegheit“!). pað var 
samþykt í landbúnaðarnefnd að neita 
sölu Ólafsvalla vegna þess, að öllum var 
kunnugt, að kaupbeiðandi var maður, 
sem sjálfur notaði ekki jörðina og gat 
ekki notað hana. pá sagðist hv. frsm. 
meiri hl. (S. S.) vera fús til þess að sam- 
þykkja, að Gaulverjabæjarmálinu væri 
vísað til stjórnarinnar, ef till. sín um 
Ólafsvelli yrði samþykt. En nú hefir 
hann snúið við blaðinu. (S. S.: Ósatt). 
Jeg get ekki talað við mann, sem ekki 
fæst til að viðurkenna sannleikann, þótt 
ósannindi hans hafi verið margrekin 
ofan í hann.

pórarinn Jónsson: Jeg ætlaði ekki aS 
stada upp að þessu sinni, en hætti á aS 
gera það, þar sem hv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.) hefir gert mjer svo hátt undir höfði, 
að taka til meðferðar það, sem jeg sagði 
á síðasta þingi og byggja á því. Hann 
byrjaði mál sitt með því að taka þaS 
fram, sem sína skoðun, að landssjóður 
tapaði á allri jarðasölu, og bygði þaS 
síðan á orðum nrinum.

pað er nú stutt síðan hjer var til 
meðferðar í deildinni mál um sölu einn- 
ar slíkrar jarðar, Ólafsvalla. I skjölum 
þess máls kom það fram meðal annars, 
að eitt höfuðból landsins, Amarbæli, 
væri svo setið, að þar væri engin lausa- 
fjártíund, að eins kúgildi á ca. 80 hundr- 
aða jörð. petta láðist honum að taka 
frarii, er hann talaði um ábúð lands-
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sjóðsjarða. Jeg skýt þessu fram, honum 
til athugunar, er hann fer að hugsa mál- 
ið betur.

En þegar hann er að tala um,að lands- 
sjóður tapi altaf á jarðasölunni, þá slít- 
ur hann út úr rjettu samhengi það, sem 
jeg sagði á síðasta þingi. pað er rjett, 
að jeg gat þess á síðasta þingi, að það 
væri kostur við þetta jarðasölufyrir- 
komulag, hve tiltölulega hægt og auð- 
velt væri að kaupa jarðirnar. En hinn 
hv. þm. (J. B.) hefir ekki tekið það með 
í reikninginn, að jeg tók það fram í 
þessu sambandi, að óbeinlínis myndi við 
söluna þjóðareignin vaxa og þjóðin ó- 
beint græða á sölunni. pað er eitt ákveð- 
ið þjóðareinkenni Islendinga, á hvaða 
sviði sem er, að þeir vilja ekki vera öðr- 
um háðir. pað atriði hefir komið mjög 
til greina í stjórnmálabaráttu vorri út 
á við, en sannarlega hefir það atriði ekki 
verið tekið nógu rækilega til athugunar 
inn á við. Jeg held, að það sje einnig 
fyrsta og sjálfstæðasta einkenni hvers 
manns, að hann lætur sjer mest um það 
hugað, sem hann á sjálfur full ráð yfir. 
Og það sýndi jeg líka á síðasta þingi, 
að jarðir í einstakra manna eign taka 
miklum umbótum og gerbreytast við 
það að komast úr eign hins opinbera 
í einstakra manna hendur. pað er af 
því, að menn fara alt öðruvísi að, er 
þeir fá sjálfir eignarjett á ábúðarjörð 
sinni. pcss vegna er það ekki nema hálf- 
sögð saga, þótt sýnt sje með tölum, að 
landssjóður tapi svo og svo miklu fje 
á sölu jarðar. En jeg vildi biðja hann að 
svara mjer einni spurningu, og hafa í 
huga svo sem 100 dæmi svipuð því um 
ábúð Amarbælis: Hvað græðir lándið 
alt á því, ef röskur bóndi fær hverja 
jörð til kaups og gerir henni svo mikil 
skil, að hún eftir nokkur ár er 10 sinn- 
um meira virði? Slíkir menn eru vitan-

lega fyrirmyndir sinnar sveitar. Og því 
verður ekki neitað, að margir þeirra, 
sem keypt hafa af landinu jarðir, sakir 
jarðabótaáhuga, og hafa síðan lagt alla 
alúð við jörðina sem sína eign, hafa orð- 
ið fyrirmyndir i sinni sveit, hafa lyft 
sinni jörð og jafnvel sveitinni allri um 
leið. Og hann mun ekki geta neitað því, 
að slíkar fyrirmyndir gera svo óútreikn- 
anlega mikið gagn, að allar tölur, sem 
sýndar eru til sönnunar fyrir tapi lands- 
sjóðs, eru í samanburði við það hjegóm- 
inn einber, fyrir landi og þjóð. Jeg veit 
ekki, hvaða dæmi jeg ætti að taka til að 
gera honum þetta skiljanlegt. Væri t. d. 
spurt,hve miklu landið hefðitapað,ef hv. 
l.þm.Reykv.(J.B.) hefði ekki komist inn 
á þing, þá væri í sjálfu sjer jafnauðvelt 
að svara því og hinu, hve mikið lands- 
sjóður tapaði á því, að einhver þjóðjörð 
væri ekki seld ábúanda til sjálfsábúðar. 
petta er hliðstætt dæmi. En hvort sann- 
færing mín er eins í hvoru tveggja at- 
riðinu — það er annað mál.

J?að er ýmislegt í sambandi við þetta 
mál, sem telja mætti fram til raka fyrir 
sjálfsábúð. Athugum t. d. Ameríkuferð- 
irnar hjer á árunum. Ef á þeim tíma 
hefðu verið fleiri jarðir í sjálfsábúð, 
hefði ekki hlaupið svo mikil skriða. J?að 
er sjálfsábúðin, sem hefir gert menn á- 
nægðari í landinu, aukið þeim hvöt til 
að vinna og gert landið meira virði.

pessar tölur hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
voru annars svo strembnar, að jeg skrif- 
aði þær ekki upp, enda koma þær ekkert 
i bága við mína skoðun. Hann gaf það í 
skyn, að hann hefði getað búist við, að 
jeg breytti því, sem jeg hafði sagt, en 
því þarf hann ekki að búast við, því að 
slíkt er ekki vani minn. þetta er auk 
þess sannfæring mín. pað getur vel ver- 
ið, að sýna megi með tölum, þegar tímar 
líða fram, að landssjóður tapi svo og svo
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miklu á jarðasölunni, en þá vantar jafn- 
framt að ákveða framfarir þær, sem 
leitt hafa af þessari ráðstöfun, endur- 
bætur þær, er fram hafa farið á jörð- 
unum.

Hjer hefir mikið verið um það rætt, 
hvílíkum framförum Suðurlandsundir- 
lendið muni taka við áveituna. pað má 
vel vera, að svo verði. En gæti það ekki 
orðið til skaða? Setjum svo, að gæði 
landsins verði þar mikil. par verður 
betra að vera en annarsstaðar. Og ef svo 
verður farið að skifta þar sundur jörð- 
um, þá er jeg hræddur um, að losna taki 
um ábúendur á landssjóðsjörðum í út- 
kjálkasveitum þessa lands. En það tel 
jeg víst og sjálfsagt, að hagkvæmast 
sje fyrir okkur, að ábúð geti verið al- 
staðar og sem tryggust. En tryggust er 
hún þar, sem sjálfsábúð er, þar sem hún 
er í höndum landsmanna sjálfra.

petta er og hefir verið skoðun mín, 
og hún getur ekki breyst og hefir ekki 
breyst við tölur hv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.), þótt hann geri mjer svo hátt undir 
höfði, að byggja útreikninga sína á orð- 
um mínum.

En því næst er það annað atriði í 
þessu máli, að jeg vil ekki láta taka fram 
fyrir hendur stjórnarinnar. Jeg veit, að 
hún sýnir i þessu máli fulla alúð og 
varkárni, og þess vegna bar jeg fram í 
Ólafsvallamálinu dagskrártill. um að 
vísa því máli til stjómarinnar. Jeg tel 
það ekki eðlilegt að fara inn á þá braut, 
að samþykkja með þingsályktun undan- 
þágur frá gildandi lögum, því að sú 
braut getur orðið hál. Stjómin gefur að 
sjálfsögðu nákvæmar gætur að öllum 
sjerstökum aðstæðum, svo sem því, hver 
á jörðinni býr, og hvort hún geti tekið 
nokkrum sjerstökum umbótum. T. d. 
getur það komið til áhta um þessa jörð, 
hvort áhættulaust muni að virða hana

fyr en sjeð er, hverjum bótum hún getur 
tekið.

Af þessum ástæðum er jeg því ein- 
dregið fylgjandi að vísa málinu til 
stjórnarinnar. Mun jeg því greiða atkv. 
með þeirri rökstuddu dagskrá, sem hjer 
er fram komin frá hv. þm. Mýra (P. p.), 
en móti þingsályktunartill., sem hjer 
liggur fyrir.

Bjami Jónsson: Mjer er það dálítið 
óskiljanlegt, hvers vegna menn ræða 
hjer svo kappsamlega þessa till., þar 
sem hjer var á ferðinni fyrir örfáum 
dögum samskonar till. og var samþykt 
með miklum meiri hl. Mjer hefði þótt 
ótrúlegt, ef því hefði verið spáð fyrir- 
fram, að margir vildu nú selja, sem þá 
vildu ekki selja, og gera svo upp á milli, 
þar sem svo að segja enginn munur er 
á. Nú er það fram komið, að margir 
þeir þykjast geta varið það, að láta sölu 
fara fram, sem þá töldu óverjandi að 
selja, er um Ólafsvelli var að ræða.

Jeg vil að eins með örfáumorðumlýsa 
yfir því,að þær ástæður,semþessirmenn 
hafa nú fært til sönnunar sínu máli, eru 
ónýtar, því að þeir eiga enn eftir að 
sanna, að hjer standi öðruvísi á en um 
Ólafsvelli, og það verður ekki sannað. 
Vil jeg þó gera undantekningu að því 
einu, er ábúandann áhrærir. Að öðru 
leyti stendur eins á.

Jeg man eftir því, að hjer á þingi var 
eitt sinn neitað um sölu á jörð vestur i 
Dalasýslu. pað var jörðin Skarfsstaðir. 
Sigmundur bóndi þar, er þar hafði búið 
allan sinn aldur og var orðinn gamall 
maður, vildi fá jörðina keypta. pá var 
neitað vegna þess, að einhvern tima 
hafði komið til mála, að þar yrði skóli 
settur. Nú vita það allir, er til þekkja, 
að á þessum stað getur ekki verið um 
annan skóla að ræða en barnaskóla. En
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ef þá hefir verið hægt að neita á þess- 
um grundvelli, þá mun enginn neita 
því, að umsögn um Gaulverjabæ sem 
skólasetur er eins rjetthá, og enda öllu 
meira í henni. Verður þá þegar sú rök- 
semd móti sölu Gaulverjabæjar jafn- 
þung eða þyngri á metunum en hún 
var, er um Skarfsstaði var að ræða. All- 
ar þær ástæður, sem bomar voru hjer 
fram áður móti sölu Ólafsvalla, eiga því 
og við í fylsta mæli um þessa jörð, sem 
hjer ræðir um.

Hjer við bætist svo það, sem sagt 
hefir verið um áveituna. pað væri óðs 
manns æði, ef landssjóður seldi jarðir á 
áveitusvæðinu, sem hann ætlar nú að 
leggja stórf je í. Allir búast við stórgróða 
af því verki. Jarðir munu stíga afskap- 
lega í verði. pað þýðir því ekkert að 
standa hjer upp í dag og segjast vera 
hræddur um, að enginn gróði verði af 
Flóaáveitunni. (P. J?.: Rangfærsla). 
pingmenn hafa þá, er þeir samþyktu, að 
landssjóður kostaði fje til Flóaáveitun- 
ar, verið að leika sjer með miljónir til 
að gera garða og skurði, ef þeir hafa 
ekki von eða heldur vissu um það, að 
jarðirnar batni, er áveitan er búin. En 
ef þeir hafa vonir um, að jarðirnar 
batni, því vilja þeir þá selja? Ef svo er 
heilagur rjettur ábúenda landssjóðs- 
jarða á Suðurlandsundirlendinu, mundi 
þá ekki skylda landssjóðs að bæta jarð- 
ir alstaðar á landinu? Mjer skilst, að 
ef eigi eru gerðar undantekningar frá 
lögum um þær jarðir, sem svo eru bætt- 
ar, er jeg lýsti, þá muni af því leiða, að 
í framtíðinni muni menn vitna í það, að 
þá er þessi lög um áveitu komust i fram- 
kvæmd, var Gaulverjabær seldur ábú- 
anda með venjulegum kjörum. Áður en 
hann var seldur lofaði landið fyrirfram 
að kosta þar jarðabætur. Svo kem jeg 
og vil fá keypta einhverja jörð. En jeg

segi, að mjer sje ekki nóg að fá jörðina 
í þessu ástandi, heldur verður nú sá góði 
landssjóður að leggja þar fje í vatns- 
veitur og skurðgröft, og svo má hann 
ekki setja verðið mjög hátt, til þess að 
ganga ekki of nærri mínum heilaga 
rjetti.

petta er óhæft. pótt ábúendur þjóð- 
jarða hafi sínar kröfur, þá á enginn ábú- 
andi eða sjerstakur maður að rjettu lagi 
heimtingu á því að fá keypta jörð, sem 
landssjóður er búinn að ákveða með lög- 
um að leggja stórfje í að bæta. pað er 
alveg rangt. pessi lög um sölu lands- 
sjóðsjarða hafa aldrei heimilað þetta 
og gera ekki ráð fyrir því. par er eyða 
i lögunum.

Hvað viðvikur jarðasölunni alment, 
þá er kunn skoðun min á henni. Hún 
er hin sama og hv. 1. þm. Reykv. (J. 
R.) hefir nú lýst um hríð. Hygg jegr 
að reikningur hans sje alveg rjettur. 
pað liggur í augum uppi, áð þegar 
vaxtafótur er 4% og jörð borgast upp á 
28 árum með 4% vöxtum og 2% afborg- 
un, þá geta allir sjeð, að landssjóður fær 
6% af eign sinni í 28 ár, en ekkert úr 
því, og missir eignina. En hefði hann 
ekki selt, hefði hann getað fengið 4% 
af jarðarverðinu í eftirgjald í 28 ár, og 
síðan 4% um alla eilífð.

Hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) talaði með 
meiri stillingu en þeir hv. þm., sem nú 
eru að taka fram i. Hann hjelt því fram, 
að það gæti orðið óbeinn gróði fyrir 
landið að selja jarðir sinar, því að þær 
gæfu meira af sjer eftir að þær væru 
komnar í einstakra manna eign. petta 
gæti vel verið, ef það væri rjett, sem hv. 
þm. (pór. J.) heldur fram, að jarðirnar 
sjeu betur setnar og ræktaðar eftir en 
áður; jeg skal viðurkenna, að þetta get- 
ur verið rjett hjá honum í sumum til- 
fellum, en hvergi nærri öllum. Og það
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er hvergi nærri sjaldgæft, að leiguliði, 
sem enga ívilnun fær, geri mikið til að 
bæta ábýlisjörð sína, en eigandi jarðar 
gerir alls ekkert til þess að fá leiguliða 
til þess að sitja vel jörðina, nje greiðir 
honum nokkra þóknun fyrir það, sem 
hann bætir hana. petta er svo algengt, 
að því verður ekki neitað, enda gæti jeg 
talið upp dæmi þúsundum saman, ef 
jeg vildi hafa fyrir að leita að þeim, pví 
að það munu hv. þm. geta skilið, að jeg 
er ekki svo kunnugur þessum málum, 
að jeg geti talið upp fjölda dæma utan 
að.

En það, sem þessi hv. þm. (pór. J.) 
hefir alveg rjett fyrir sjer í, það er, að 
það þarf á einhvern hátt að reyna að 
fá menn til að sitja betur landssjóðs- 
jarðir, en að það fáist með því að selja 
þær, er alveg rangt. Væri ekki betra, að 
landssjóður eignaðist heldur jarðir, og 
ljeti mönnum þær svo í tje með að- 
gengilegum skilmálum? Jeg sje, að einn 
góður bóndi brosir að því, sem jeg segi 
nú, en jeg skal láta það bros hverfa. 
Segjum,að hann eða jeg sjeum frumbýl- 
ingar og vilji koma upp góðu búi, eigi 
dálítið af peningum og lánstraust. Ef 
jeg nú á að kaupa dýra jörð, þá fer mik- 
ið af því, sem jeg á, og sömuleiðis láns- 
trausti mínu, í kaupin, og þá á jeg erfitt 
með að setja uppbú. (J?ór. J.:En jörðin?) 
Hv. þm. (pór. J.) myndi tregari til að 
skrifa upp á víxil fyrir mann, sem hefði 
dýra jörð, er hann hefði ekkert borgað 
i, og vantaði bústofn, heldur en hinn, 
sem hefði sest á landssjóðsjörð með góð- 
um kjörum. Menn eiga ekki að festa 
kaup á jörðum, sem þeir geta átt á 
hættu að vera hraktir frá, en hitt vil jeg, 
að ef þeir gera leigujörð til góða, þá 
eigi þeir verk sín, enda er ekkert hægra 
en búa svo um, með leigumála á lands- 
sjóðsjörð, að þeir fái lífstíðarábúð og

auk þess ágóðann af vinnu sinni. Ef 
þetta væri aðalstefnan, mætti gera á- 
búð alveg eins góða og sjálfseign, og 
það yrði þá enginn munur á þvi og að 
búa á eigin eign og gjalda skatt af henni. 
Á þennan hátt mætti bæta ræktun lands- 
ins, ef bæði landssjóður og jarðeigend- 
ur hefðu það fyrir augum, að þetta er 
vegurinn, en ekki sá, að landssjóður 
kasti jörðum sinum í einhvern og ein- 
hvern, sem svo hangir kann ske nokkur 
ár við búskap og selur svo jörðina 
hverjum sem hafa vill, — og skal jeg 
geta þess, að hjer tala jeg ekki til þess 
heiðvirða manns, er leitað hefir kaups 
á Gaulverjabæ.

Nei, regla landssjóðsins er vitlaus; 
hann á aldrei að selja jarðirnar.

Svo skal jeg benda á, að undarlegt 
er, ef hv. þm. fara nú að greiða atkv. 
þvert ofan í það, sem þeir hafa gert fyrir 
nokkrum dögum. (P. O.: Nú er hv. þm. 
Dala. (B. J.) hættur að vera frumleg- 
ur). Jeg skil ekki þennan ágæta andbýl- 
ing minn, en leitið í öllum þingtíðindun- 
um, og þjer munuð hvergi finna, að jeg 
hafi sagst vera frumlegur.

ATKVGR.
Fram kom till. um að umr. yrði þegar 

hætt, frá P. 0., M. P., St. St., E. Árna., 
Sv. Ó„ M. G. og H. K.

Sú till. samþ. með 14 : 9 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. K„ E. Árna., E. J„ H. K„ J. J„ 
M. G„ M. P„ P. O„ P. p„ S. S„ 
St. St„ Sv. Ó„ porst. J„ pór. J.

nei: B. J„ B. St„ E. A„ G. Sv„ J. B„ 
M. Ó„ porl. J„ B. Sv„ Ó. B.

prír þm. (J. M„ P. J. og S. St.) fjar- 
staddir.
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Bjarni Jónsson: J?að er með öllu ó- 
leyfilegt, óheimilt og ósæmilegt að 
leggja höft á málfrelsi þm. hjer.

Við hina rökstuddu dagskrá frá frsm. 
minni hl. (P. p.) kom fram brtt. frá 
Bjarna Jónssyni, þm. Dala., svolátandi:

Fyrir „ráði — hátt“ komi: selji 
ekki þessa jörð.

Enn fremur bar 2. þm. Árn. (E. A.) 
fram viðaukatill. við þá brtt.,svolátandi:

Aftan við „þessa jörð“ bætist: 
fyrst um sinn.

Einar Arnórsson: Fyrst mjer er leyft 
J>að, skal jeg skýra í örstuttu máli, 
hvaða hugsun felst í brtt. minni við 
fram komna dagskrá. Jeg kemmeðbrtt. 
af þeirri ástæðu, að til stendur,aðgerðar 
verði umbætur á þeirri jörð, sem hjer 
er verið að tala um, umbæiur, þar sem 
landssjóður leggur fram fje. En fyrst 
um sinn, meðan þessar umbætur eru 
ekki gerðar veit enginn, hverju þær 
kunna að orka síðar um verð jarðarinn- 
ar. pess vegna er ekki rjett að selja 
jörðina meðan óvíst er um verðhækkun- 
ina, því að virðingarmenn hljóta að 
Tenna blint i sjóinn um það að áætla 
Tiana. þess vegna er það, á meðan svona 
er óvist, hvemig eigi að meta þessajörð, 
nð jeg hefi lagt það til, að hin rökstudda 
dagskrá verði þannig orðuð, að fyrst 
um sinn verði jörðin eigi seld. En þar 
með er ekkert sagt um það, nema rjett 
kunni að vera að selja hana siðar, þegar 
J>ær ástæður eru fallnar burtu, sem nú 
eiga að hamla sölunni.

Bjarni Jónsson: Jeg vil geta þess, að 
jeg fyrir mitt leyti samþ., að þessumorð- 
um verði bætt aftan við mina till.

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

ATKVGR.
Brtt. þm. Dala. (B. J.) við rökstuddu 

dagskrána, með viðaukatill. 2. þm. Árn. 
(E. A.) við þá brtt., samþ. með 15 : 9 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. J., P. O., S. S., St. St., porst. J., 
pór. J„ B. Sv„ B. J„ B. K„ E. A„ 
E. Árna., M. G„ M. P„ M. Ó„ Ó. B. 

nei: P. J?„ Sv. Ó„ J?orl. J„ B. St„ E. J„
G. Sv„ H. K„ J. J„ J. B.

Tveir þm. (J. M. og S.St.) fjarstaddir.
Rökstudda dagskráin frá þm. Mýra. 

(P. p.), svo breytt, (sjá A.43) samþ.með 
16 : 7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: B. J„ B. St„ E. A„ E. Árna., E. J„ 
G. Sv„ H. K„ M. G„ M. P„ M. Ó„ 
P. O„ St. St„ porst. J„ pór. J„ B. 
Sv„ Ó. B.

nei: B. K„ J. J„ J. B„ P. J?„ S. S„ Sv. 
Ó„ J?orl. J.

P. J. greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (J. M. og S. St.) f jarstaddir.

Till. því talin

f a 11 i n.

2. Seölaúthlutnn og vöruflutningar.

Á 12. fundi i Nd„ mánudaginn 29. 
apríi, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um úthlut- 
un matvöru- og sykurseðla og um vöru- 
flutninga (A. 32).

24
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Á sama fundi í Nd. var till. tekin til 
meðferðar, hvernig ræða skuli.

Of skamt var liðið frá útbýtingu till. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

A 13. fundi i Nd., þriðjudaginn 30. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 32).

Flm. (porleifur Jónsson): Með því að 
fundur þessi hefir staðið svo lengi, skal 
jeg vera stuttorður.

pað er aðallega eftir áskorun og 
beiðni manna í Austur-Skaftafellssýslu 
að jeg hefi Ieyft mjer að bera fram þessa 
þingsályktunartill.., og þar sem svo 
er ástatt, að á fleiri stöðum mundi vera 
þörf fyrir sömu ákvæði, gerðust tveir 
hv. þm. meðflutningsmenn mínir. pað 
er ekki svo að skilja, að við sjeum á 
nokkurn hátt að amast við seðlafyrir- 
komulaginu i sjálfu sjer. pað er auðvit- 
að rjettast, að allir fái sem jafnastan 
skerf, og til þess er seðlafyrirkomulag- 
ið. En hins vegar er ekki hægt að neita 
þvi, að þessi seðlaúthlutun hefir miklu 
meiri óþægindi í för með sjer fyrir þá, 
sem búa í sveitum, en þá, sem í kaup- 
stöðum eru, og sjerstaklega þar sem 
aðdrættir eru erfiðir og fara verður í 
kaupstað um langa og torsótta vegi. Fyr- 
ir slika menn er mjög óþægilegt að 
geta ekki fengið nema lítið eitt í einu, 
jafnvel þó að nægar vörur kynnu að 
vera fyrir hendi.

í reglugerðinni um þetta er ákveðið, 
að útbýtt skuli til 4 mánaða í sveitum, 
og býst jeg við, að það muni nægja þar,

sem stutt er í kaupstað og aðrar að- 
stæður góðar. Og þó að þeir verði að' 
fara kaupstaðarferðir svo sem 3—4 
sinnum á ári, sem hafa stuttan og greið- 
an veg í kaupstað, það er sök sjer. En. 
þar, sem langir og forsóttir vegir eru, 
verður þetta mjög bagalegt. Jegskaltaka 
til dæmis Öræfi í Austur-Skaftafells- 
sýslu, þar er svo langt í kaupstað, ca. 
vikuferð, yfir eyðisanda og stór vötn 
á báðar siður. þar er það reglan, að 
bændur sækja forða sinn rjett fyrir 
sláttinn, en samkvæmt reglunni er ekki 
heimilt að láta þessa menn hafa forða 
nema til 4 mánaða. pví verða þeir að 
fara aftur af stað, hvernig sem viðrar 
og hvernig sem vegir eru að haustinu, 
til þess að sækja forða á ný, sem þó ekki 
nægir nema nokkuð fram eftir vetri.

Jeg vona, að hv. þingdeildarmenn 
muni sjá, að þetta er mjög bagalegt fyrir 
þá, og eins fyrir þá, sem eiga yfir erfiða 
fjallvegi að sækja, að geta ekki flutt aS 
sjer forða nema til svona skamms tíma 
í einu. T. d. er mjer kunnugt um, aS 
þetta er mjög óþægilegt í Múlasýslum 
báðum; kemur það sjer einkum illa 
fyrir Hjeraðsbúa að geta ekki sætt því 
að flytja sem mest heim til sín að sinnr- 
inu. pað er með tilliti til þessara sveita, 
sem einkum eru illa settar með aðflutn- 
inga, að við berum fram þessa þings- 
ályktunartill., og vona jeg, þó að matar- 
skömtun sje nauðsynleg, þá sjái menn 
þó, að það getur verið nauðsynlegt, að 
nokkrar undantekningar eigi sjer stað 
frá aðalreglunni, og það er með það 
fyrir augum, að jeg hefi leyft mjer að 
koma fram með þessa till. Jeg vonaðist 
eftir, að hæstv. stjórn myndi sjá sjer 
fært að veita einhverja undantekningu 
frá aðalreglunni, í þeim hjeruðum, þar 
sem sjerstaklega er erfitt um aðflutn- 
inga, en það getur verið, að stjómin og



Þingsályktunartillðgur feldar.
Seðlaúthlutun og vöruflutningar.

373 374

Jorstöðumenn landsverslunarinnar svari 
því, að vörur hafi ekki verið fyrir hendi 
til þess að útbýta til afskektra sveita, og 
getur vel verið, að svo hafi staðið á, en 
jeg verð að álíta, að það verði að láta þá 
staði sitja fyrir vörum á hentugum 
tíma, sem svo illa eru settar eins og þær, 
sem jeg hefi bent á, og það sem mest 
nð sumrinu, svo að menn geti notað 
besta tímann til þess að flytja heim til 
sín, heldur en að hrúga birgðum upp 
hjer í Reykjavík mjög mikið. Jeg get 
■ekki sjeð, að það sje mikill skaði skeður, 
þó að á aðalhöfnum landsins, t. d. Rvík 
o. fl. yrðu minni birgðir að sumrinu, 
j>ar sem ætla má, að til þeirra staða 
sje hægt að flytja allan veturinn.

Um seinni lið tili. þarf jeg ekki að 
fara mörginn orðum, því að jeg býst 
við, að stjómin sje sama sinnis um það, 
sem þar er farið fram á, nefnilega að 
láta þau hjeruð, sem hafa vondar hafnir, 
sitja fyrir flutningum að sumrinu. Svo 
vona jeg líka, að landsverslunin geri 
J>að eftir bestu föngum, en þótti þó rjett 
að minna á, að þetta er nauðsynlegt.

Jeg skal svo geta þess, hve hættulegt 
J>að getur verið, ef bíða verður með að 
flytja til vondra hafna þar til vetur er 
kominn.

í fyrra haust var ekki hægt að fá 
meira en 30—40 tunnur af steinolíu 
handa Austur-Skaftafellssýslu. pað var, 
eins og allir hljóta að skilja, með öllu 
ófullnægjandi sýslubúum. En um nýárs- 
leytið fjekk stjórnin olíufarm, og voru 
Austur-Skaftafellssýslu ætlaðar um 50 
tunnur þar af. Voru þær fluttar til Fá- 
skrúðsfjarðar í janúar, að mig minnir, 
en vegna óhagstæðrar veðráttu varð 
aldrei hægt að koma olíunni frá Fá- 
skrúðsfirði til Hornafjarðar, og þegar 
jeg fór að heiman, 3. apríl, var olían 
ókomin enn.

Afleiðingin varð sú, að út úr miðjmn 
vetri var víða ljósmatarlaust, að jeg 
ekki tali um, að menn gætu yljaðupphi- 
býli sín, því ekki var miklu útbýtt af 
gjafakolunum svo kölluðu til sveita, sem 
aldrei var heldur búist við.

Jeg gat þessa til þess að sýna fram 
á, hversu varhugavert það getur verið 
að bíða með flutningatilslikrahafnasem 
hjer um ræðir þar til vetur er kominn. 
Jeg skal láta þess getið, að jeg segi þetta 
ekki til þess að kasta steini að lands- 
stjóminni, þvi hún gat ekki betur en 
hún gerði. pað er eins ástatt um Vík í 
Mýrdal og um Hornafjörð, að illmögu- 
legt mun vera að komast að henni þegar 
vetra tekur, enda munu þessar tvær 
hafnir, Vík í Mýrdal og Hornafjörður, 
vera einhverjar torsóttustu hafnir á 
landinu að vetralagi.

Jeg vona því, að stjórnin taki liðlega 
í þetta mál, þegar svona stendur á, og 
sömuleiðis vona jeg, að forstjórar lands- 
verslunarinnar athugi vel, hversu brýn 
nauðsyn er á að birgja slikar hafnir 
sem þessar upp að sumarlagi.

Jeg veit ekki hvaða hug hv. deild ber 
til málsins, en ef hún skyldi að órann- 
sökuðu máli álíta þessa tillögu óþarfa, 
þá væri þó rjettara að visa því til t. d. 
bjargráðanefndar, en fella það ekki að 
svo komnu. Jeg vil ekki beint gera það 
að tillögu minni, að máhð verði látið 
fara í nefnd; þó vil jeg láta þess getið, 
að jeg mundi geta unað þvi.

Magnús Pjetursson: Jeg stend ekki 
upp til þess að andmæla till.,því jeg erá 
sömu skoðun og hv. flm. (porl. J.) um 
það, að ef nægilegur vöruforði er fyrir 
hendi, þá sje sjálfsagt að láta vöru- 
úthlutunina ná yfir lengri tíma en 
4 mánuði, sjerstaklega upp til sveita. 
En það var aðallega út af síðari liðn-
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um, að jeg stóð upp, því að minu áliti 
þarf betur að athuga hann heldur en 
lijer er gert. Og úr því að hv. flm. 
(porl. J.) gerði það ekki beinlínis að 
tillögu sinni, að málinu yrði frestað 
og vísað til bjargráðanefndar, þá vil 
jeg hjer með gera það að minni tillögu.

En eins og jeg tók fram áðan, var 
það út af 2. liðnum, að jeg tók til máls. 
par er talað um, „að láta þau hjeruð, 
þar sem eru slæmar hafnir eða erfiðir 
fjallvegir, sitja fyrir vörum til vetr- 
arforða og flutningum á þeim að sumr- 
inu“.

En ef sú verður raunin á í sumar, 
eins og reyndist í fyrra sumar, að vöru- 
forði yrði nægur fyrir í landinu, þá 
sjá allir, hversu brýn þörf erá 
að birgja fyrst og fremst þá 
landshluta og þær hafnir, sem algerlega 
geta tepst í 6—9 mánuði, vegna íss.

Jeg hafði ekki hugsað útíaðkomameð 
brtt. nú þegar, til þess að bæta úr þessu, 
en jeg vona, að það gangi greiðlega að 
koma málinu í nefnd, og býst því við, 
að þar gefist tími til að athuga þetta 
betur, því það liggur i augum uppi, 
að þeim höfnum verður fyrst að sjá 
borgið, þar sem alt fer saman, slæmar 
hafnir, erfiðir fjallvegir og svo íshættan.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Af því 
að jeg býst við, að till. hv. þm. Stranda. 
(M. P.) fái góðar undirtektir í deild- 
inni, þá get jeg verið fáorður um mál- 
ið. Jeg býst sem sje við, að nefndin 
tali við þá menn, semaðallegahafavöru- 
sendingar stjórnarinnar með höndum, 
og á jeg með þessu viðforstjóralands- 
verslunarinnar, og þá mun margt það 
skýrast, sem að svo komnu máli kann 
að vera sumum hv. þm. óljóst.

Um það verður ekki sagt, hversu

mikill vöruforði landsins verður í surii- 
ar, því það er ómögulegt að vita um 
það með vissu. En jeg tel sjálfsagt, 
að ef vöruforðinn verður ekki minni 
en síðastliðið sumar, þá verði öll áhersla 
lögð á það, að siðari liður þessarar 
till. verði tekinn til greina eftir föng- 
um.

Fyrri liðurinn finst mjer ekki hafa 
eins mikla þýðingu og síðari liðurinn. 
það verður alt að fara eftir.þeim ástæð- 
um, sem fyrir höndum verða, en nú 
er, eins og áður er um getið, með öllu 
óvíst hver vöruforðinn verður.

það finst mjer ekki skifta svo miklu 
rnáli, þótt reglugerðin ákveði, að vör- 
um skuli úthlutað til 4 mánaða, því 
jeg býst við, að því verði hagað eftir 
hentugleikum og ástæðum, ogjegtreysti 
því, að ef nægur vöruforði verður fyrir 
höndum, þá verði úthlutunin látin ná 
yfir lengri tíma en reglugerðin ákveð- 
ur, ef nauðsyn þykir til bera.

það hafa komið fyrirspurnir til forstj. 
landsverslunarinnar um þetta efni 
og mjer er kunnugt um, að forstöðu- 
mennirnir munu liðka þetta til eftir 
föngum. pað eru margir staðir, sem 
þyrfti að birgja upp til 6 eða 9 mán- 
aða, en þó er það einkum Norðurland, 
Fljótsdalshjerað og suðausturhluti 
Suðurlandsins.

Annars vil jeg ráða hv.deildtilaðsam- 
þykkja till. hv. þm. Stranda. (M. P.), því 
það er ekki heppilegt a ð k a s t a 
svona málum innídeildina 
má ske undirbúningslaust, 
án þess að leita áhts þeirra manna, 
sem um máhð hafa lengi hugsað og haft 
það til framkvæmda eigi svo lítinn tíma.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla mjer að eins- 
að segja örfá orð.
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Jeg mundi telja það æskilegt, að svo 
mikill forði væri til í landinu, aðstjórn- 
in sæi sjer fært. að úthluta sveitamönn- 
um til missiris eða lengur af honum.

Jeg hef fengið brjef víðsvegar af 
landinu, og meðal annars af Fljótsdals- 
hjeraði, þar sem kvartað hefir verið 
um, að vörunum væri úthlutað til of 
skamms tíma.

Jeg hygg, að stjórnin sje fús á að 
taka slíkar kvartanir sem þesar til 
greina, en hitt gerir enginn kröfu til, 
að hún útbýti vöru, sem ekki er til, eða 
taki frá einum til þess eins að birgja 
annan.

Jeg hefi ekkert á móti þvi að vísa 
málinu til bjargráðanefndar.

ATKVGR.
Till. vísað til bjargráðanefndar (sjá 

A. bls. 545) í e. hlj.
L’mr. frestað.

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
maí, var fram haldið einni 
u m r. um till. (A. 32, n. 50).

Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg vona, 
að þótt þetta nál. á þgskj. 50 sje stutt, þá 
sje það nógu ljóst til þess, að jeg þurfi 
litlu við það að bæta.

pað er aúðvitað mál, að vjer nefnd- 
armenn gátum ekki tekið þetta mál 
öðruvísi en að tala fyrst við stjórn 
landsverslunarinnar. Töluðum vjer 
við hana um þessar tilhliðranir í seðla- 
kerfinu, sem till. fer fram á, og er skýrt 
frá undirtektum hennar í nefndar- 
álitinu. Álitum vjer því svo, sem tekið 
er fram í nál., að tillöguna þurfi ekki 
að samþykkja, því að tekið muni fult 
tillit til efnis hennar, eftir því sem á- 
stæður leyfa.

pað liggur í augum uppi, að ekki er

hægt að viðhafa miklar fullyrðingar 
um það, hve mikinn vöruforða landið 
fær, og er því ekki unt að kveða 
ákveðnar að en gert er í nál. Landsversl- 
unarstjómin kvaðst einlægt hafa gert 
ráð fyrir því, að gera þyrfti einhverjar 
tilslakanir á seðlaúthlutuninni og gefa 
undanþágu í einstökum tilfellum. Slíkt 
kerfi getur eðlilega ekkiveriðsanngjarnt 
undir ö 11 u m kringumstæðum. Menn 
standa ekki svo jafnt að vígi um þörf 
á vörunum, eða skilyrðin til að ná í þær 
vörur, er seðlaúthlutuninnærtil,ogverð- 
ur því að taka tillit til þess í öllum grein- 
um. Forstjórar landsversl. hafa haft 
þetta fyrir augum frá öndverðu, og taka 
því eins mikið tillit til þess eins og þeir 
telja hægt.

JJorleifur Jónsson: Mjer skilst, sem 
hv. bjargráðnefnd hafi fallist á .ástæður 
okkar flutningsmanna till. á þgskj. 32, 
um að nauðsyn geti verið á að liðka til 
um úthlutun vara þar, sem erfiðir að- 
drættir eru. En svo hefir bjargráða- 
nefnd fengið þær upplýsingar hjá lands- 
versluninni, að stjórn landsverslunar- 
innar búist við að taka eins mikið tillit 
til þarfa allra og hægt sje, og að haft 
myndi tillit til erfiðrar afstöðu ýmissa 
bygðarlaga. par sem landsverslunin tek- 
ur svo vel í málið, hefir bjargráðanefnd 
ekki þótt ástæða til að halda tillögunni 
fram, og ber hún því fram þessa rök- 
studdu dagskrá, á þgskj. 50.

Jeg verð nú að segja fyrir mitt leyti, 
að með þessari yfirlýsingu forstjóra 
landsverslunarinnar tel jeg fengið mest 
af því, er fyrir okkur vakti, er við flutt- 
um tillöguna. Tilgangur okkar var sem 
sje að vekja athygli stjórnarinnar á 
þessu máh og fá viðkomandi stjórnar- 
völd til að taka fult tillit til þessara at- 
riða. Jeg ber það traust til landsverslun-
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arstjómarinnar, að hún leyfi útbýtingu 
á vörum til lengri tima, þar sem hún 
sjer þess þörf og ástæður leyfa. Og jeg 
skil ekki annað en að hún sjái slíka 
þörf á þeim stöðum, sem sjerstaklega er 
minst á í till. pví ber ekki aðneita,aðsvo 
er mjög ástatt i Skaftafellssýslunum, og 
sama er að segja um Fljótsdalshjerað 
ofan til.

Ef landsverslunin sjer sjer fært að 
liðka svo til, að vöruúthlutunin og að- 
drættimir komist í sæmilegt horf á þess- 
um stöðum og annarsstaðar, þar sem 
líkt hagar til, þá get jeg horfið að því 
að samþykkja dagskrána, í því trausti, 
að þessu máli verði ekki slegið út í veð- 
ur og vind. Vona jeg og, aðlandsstjórnin 
og stjórn landsverslunarinnar geri sitt 
ítrasta til að síðari lið till. verði fram- 
fylgt, þar sem þess er eigi hvað síst þörf 
að birgja þau hjeruð upp með vetrar- 
forða að haustinu, sem ilt eiga aðstöðu, 
og þar sem aðflutningar geta hæglega 
tepst svo að segja allan veturinn.

Vona jeg, að þessar umr. og dagskráin 
verði til þess, að hafðar verði töluvert 
nánari gætur en áður á þeim atriðum, 
er till. átti um að fjalla. Sje jeg því ekk- 
ert á móti þvi, að dagskráin verði sam- 
þykt.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla, að jeg hafi 
getið þess, þegar þessi till. var til umr. 
hjer fyr, að það mundi verða erfitt að 
binda stjómina eða skipa henni að 
skamta mönnum mat yfir svo og svo 
langan tíma, af því að svo gæti farið, að 
maturinn væri ekki til. pess vegna finst 
mjer góð skil gerð þessu máh með till. 
nefndarinnar, og þvi rjett að samþ.hana, 
eins og hv. flm. þingsál.till. (porl. J.) 
hefir að sumu leyti kannast við. En um 
leið og málið með þessum hætti er af- 
greitt til stjómarinanr vildi jeg minna

hana á Dalasýslu. par er, sem menn 
vita, svo háttað, að frost og ísalög loka 
þar oft fjörðunum, svo að ekki er hægt 
að ná mat, ef það er ekki gert áður, og 
á síðasta hausti komu frost svo snemma 
og svo óvænt, að til vandræða horfði. 
þá vildi jeg nefna annan landshluta; það 
er Fljótsdalshjerað. Svo getur oft 
staðið á, að mjög ilt verði að koma við 
ferðum og flutningi úr fjörðunum, svo 
að ef auðið væri að láta það hjerað fá 
mat til lengri tíma, þá teldi jeg það sjálf- 
sagt. Víðar kann að haga mjög líkt til 
og þar, og vænti jeg þess, að þeir hv. 
þm., sem hlut eiga að máli, bendi stjórn- 
inna á hvar skórinn kreppir að. pað var 
rjett, sem hv. þm. A.-Sk. (porl. J.) 
sagði, að þær sýslur, er hann nefndi, eru 
illa staddar með það að fara langar leið- 
ir á vetrardegi til að sækja sjer forða, 
og þess vegna mun stjómin að sjálf- 
sögðu hafa eftirlit með, að til þes þurfi 
sem minst að taka. petta munu vera erf- 
iðustu staðirnir, þó að á Norðurlandi 
geti ef til vill verið líkt ástati, þótt mjer 
sje ekki kunnugt um það.

Jeg ætlaði ekki að gera annað en að 
skora á stjórnina að gæta þeirra, sem 
svo erfitt eiga, eins og allir þeir, sem jeg 
hefi nú nefnt.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá bjargráða- 

nefnd, á þgskj. 50, samþ. með öllum 
gr. atkv.

Till. því talin

f a 11 i n.
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3. Biðlaun handa Hetúsalem 
Stefánssyni.

Á 20. fundi í Nd., laugardaginn 11. 
mai, var útbýtt

Tillögu til þmgsályktunar um biðlaun 
handa Metúsalem Stefánssyni, skóla- 
stóra á Eiðum (A. 95).

A 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frsm. (Jón Jónsson); Eins og hv. 
deild er kunnugt, var samþ. í fyrra á 
þingi, að landssjóður tæki við Eiðaskól- 
anum og skólinn um leið gerður að al- 
þýðuskóla. En um leið og það var gert 
var skólastjórinn sviftur stöðu til fram- 
búðar, og þar sem hjer er um mætan 
mann að ræða fyrir landbúnaðinn og 
mann, sem reynst hefir vel i stöðu sinni, 
þá telur nefndin sanngjarnt, að hann fái 
þá þóknun, sem hjer er farið fram á.

Fyrir árið 1918 hefir ekki verið borg- 
aður út styrkur til Eiðaskólans nema að 
hálfu leyti. Eftir ættu því að vera kr. 
1500 af þeim styrk, sem árlega var ætl- 
aður til skólans; gæti þetta fje þá geng- 
ið til þessa, og þyrfti ekki nema 500 kr. 
í viðbót, ef biðlaunin yrðu fyrir tvö ár 
1000 kr. á ári, eins og þingsál.till. gerir 
ráð fyrir. Til frekari skýringar skal þess 
getið, að þessi maður er einn af efnileg- 
ustu búfræðingum þessa lands og getur 
vafalaust orðið landinu enn að miklu 
liði. Jeg hygg því rjetí, að sýna honum 
þessa viðurkenningu uns hann færstöðu, 
sem jeg býst við að verði fljótlega, þar 
sem nú er í ráði að setja sjerstakan um- 
sjónarmann með gróðurtilraunum hjer 
á landi, og sennilegt, að honum verði 
veitt það starf.

pað er ekki gert ráð fyrir því, að bið- 
launin sjeu veitt fyr en 1919, þvi að

fyrri eigendur skólans hafa hann þang- 
að til í sumar, og um biðlaun úr lands- 
sjóði getur þvi ekki verið að ræða fyr 
?n að þessu ári liðnu. En um leið og 
skólinn hættir að starfa sem búnaðar- 
skóli missir skólastjórinn stöðu sína 
og bíður af halla, eins og öllum má vera 
ljóst. Væntir fjárveitinganefndin svo 
styrktar hv. deildar í þesu máli, og skal 
ekki orðlengja um það meir.

Forsætisráðherra (J. M.); Mjer virð- 
ist að vísu rjett, að umræddur skóla- 
stjóri eigi að fá biðlaun eða eitthvað 
þesskonar, en jeg get ekki neitað því, að 
mjer finst skyldan til þess hvíla á Múla- 
sýslunum, en ekki á landssjóði. Er þar 
sem hjer er um lítilræði að gera, skal 
jeg ekki um það fást. Jeg stóð aðallega 
upp af þvi, að jeg vildi skjóta því til 
hv. f járveitinganefndar að athuga, hvort 
ekki væri hægt að fá þennan mann til 
þess að veita einhverja tilsögn við Eiða- 
skólann. pað er svo ákveðið í lögunum 
um nýja skólann, að fella megi niður 
kenslu að einhverju leyti. Mætti þá 
nefna það, að ekki væri ólíklegt, að það 
þætti nokkurs virði að hafa kenslu þar 
síðari hluta vetrar, t. a. m. búnaðar- 
námsskeið.

Gæti nú ekki staðið svo á fyrir þess- 
um manni, að hann gæti tekið að sjer 
slíka kenslu? petta gæti verið til at- 
hugunar fyrir 2. umr., og yrði þá þings- 
ályktunartill. breytt þessu samkvæmt.

Frsm. Jón Jónsson: Jeg get ekki sagt 
um það, hvort sú uppástunga, sem 
hæstv. forsætisráðherra kom með, geti 
gengið, því að þegar jeg talaði við skóla- 
stjóra, áleit hann sig bundinn við loforð 
við forseta Búnaðarfjelagsins. En hins 
vegar hefir hann ekki enn fengið ákveð- 
ið svar við því, hvort staðan verði stofn-
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uð. Geri jeg ráð fyrir, að það geti dreg- 
ist, og sennilegast, að ekkert verði gert 
i þvi máli fyr en á næsta þingi. Jeg gæti 
því hugsað, að þangað tilgætihanngegnt 
einhverjum kenslustörfum fyrir skól- 
ann.

Sveinn ólafsson: Jeg heyrði ekki nið- 
urlagið á ræðu frsm. (J. J.), af því að 
jeg var kvaddur til viðtals, en ræðu 
hæstv. forsætisráðherra heyrði jeg. — 
J?ó að þessi maður, sem hjer er um rætt, 
sje alls góðs maklegur, þá álít jeg ekki 
rjett að samþykkja þingsál.till. þessa 
eins og hún er. Maðurinn hefir gott 
tækifæri til að afla sjer atvinnu, og það 
engu síður en margir aðrir. Forsætis- 
ráðh. benti á leið, sem er miklu við- 
feldnari en biðlaunagreiðsla, og mælt- 
ist til við f járhagsnefnd, hvort hún vildi 
ekki komast fyrir um það, hvort hann 
vildi ekki vera kennari við skólann 
næsta vetur. Jeg geri ráð fyrir, að 
Austfirðingum þætti fyrir, ef engin 
kensla yrði þar á komanda vetri, enda 
tæplega heimilt eftir bráðabirgðaákvæð- 
um laganna frá síðasta þingi um Eiða- 
skóla að láta kenslu með öllu nið- 
ur falla, en yrði kensla þar, þá gæti hann 
aðstoðað og haft þetta kaup. Jeg get 
ekki fallist á að greiða biðlaun þessi 
á annan veg.

Enginn skilji orð min svo, að jeg 
vilji gera lítið úr verðleikum þessa 
manns. Og þótt jeg nú verði að álita, 
að sú skylda, sem áður kynni að hafa 
hvílt á fyrri eiganda skólans, Múlasýsl- 
um, til að bæta honum atvinnumissi, 
sje nú komin landssjóði á hönd, sem 
eignast hefir stofnunina með gögnum og 
gæðum, þá er þess að gæta, að starf- 
anum hefir verið sagt upp með til- 
skildum fyrirvara. En hjer er lika önn- 
ur ástæða, sem mælir móti biðlauna-

greiðslu. Margir alþýðu- og barnakenn- 
arar hafa af dýrtíðarástæðum mist at- 
vinnu að meira eða minna leyti, menn 
sem eiga engu minni sanngirniskröfu 
til bóta fyrir atvinnutjón, og senni- 
lega mundu sæta færi og koma á eftir, 
þegar brúin væri bygð með veitingu 
þessara biðlauna.

pessi maður stendur eflaust mörg- 
um öðrum kennurum betur að vígi. 
Hann er, eins og jeg áður tók fram, 

fjölhæfur, bæði til andlegra og líkam- 
legra starfa, þektur og vel metinn og 
vissulega fær til að tryggja. sjer sjálf-
ur góða atvinnu.

Frsm. (Jón Jónsson): það getur ver- 
ið, að till. þessi reynist óþörf, og það 
væri engin ástæða til að samþykkja 
hana ef vissa fengist fyrir því, að mað- 
urinn mundi fá sæmilega þóknun fyr- 
ir kenslustörf á Eiðum næsta vetur. 
En um það er ekki vissa enn. Till. er 
nú svo úr garði gerð, að ef til þess kæmi, 
þyrfti ekki að borga út þessa upphæð. 
pað er ekki talað um, að hún verði borg- 
uð nema maðurinn fái enga fasta stöðu. 
Jeg geri ráð fyrir, að fjárveitinganefnd- 
in hafi ekkert á móti því að taka málið 
til athugunar aftur, þ. e. a. s. þessa hlið 
málsins, hvort um nokkur kenslustörf 
verði að ræða handa manninum í vet- 
ur. Annars sje jeg ekki, að það komi 
neitt till. við, og sje ekki annað en að 
það sje óþarft að vera að togast á um 
hana. Jeg skil ekki annað en að hv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.) sje það ljóst, að það 
eru aðrir hæfileikar, sem útheimtast 
til þess að vera búnaðarskólastjóri, 
heldur en til þess að vera kennari við 
alþýðuskóla. Til þess þarf sjerþekkingu, 
og hún er dýrkeypt, ef hún er meira en 
nafnið tómt. Fullkomið búnaðarnám 
verður þvi mun kostnaðarsamara en
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nám manna hefir verið, sem fengisthafa 
við bama- og unglingakenslu hjá okkur.

Nú er það kunnugt, að þessi maður 
hefir staðið sjerstaklega vel í stöðu sinni 
og er mjög vel að sjer í sinni grein, og 
þess vegna vill fjárveitinganefndin, að 
hann fái viðurkenningu fyrir sitt góða 
starf, og hjer er sannarlega ekki til mik- 
ils mælst.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með öllum gr. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með öllum 

gr. atkv.

prír þm. (B. K„ B. St. og M. P.) fjar- 
staddir.

4. Tjörnesnáman.

Á 22. fundi í Nd„ þriðjudaginn 14. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um námu- 
rekstur landssjóðs á Tjörnesi m. m. 
(A. 112, 111 [skýrsla]).

A 23. fundi i Nd„ miðvikudaginn 15. 
maí, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 
maí, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 95).

Forseti tók málið af dagskrá.

A 25. fundi í Nd., föstudaginn 17. maí, 
var till. aftur tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 95).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. feld með 12 :11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu:

já: porl. J., porst. J., B. Sv., B. J., E. 
J., G. Sv„ J. J„ J. M„ M. Ó., P. J„ 
P. p.

nei: Sv. Ó„ pór. J„ E. A„ E. Árna., H. 
K„ J. B„ M. G„ P. 0„ S. S„ S. St„ 
St. St„ Ó. B.

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

Á 24. fundi í Nd„ fimtudaginn 16. 
maí, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 27. fundi í Nd„ þriðjudaginn 21. 
maí, var till. aftur tekin til e i n n a r 
umr. (A. 112, 111).

Frsm. (Gísli Sveinsson): pað hafði 
verið ætlast svo til, eftir dagskrám 
fundanna hjer áður, að hv. þingdeild 
og stjórn gengi fyrst í kolavinnu og 
fengi sjer siðan kalt fossabað. En svo • 
æxlaðist, að baðið varð á undan, svo að 
fara verður í kolagrafirnar á eftir.

Hv. deildarmenn hafa sjeð þá skýrslu, 
sem nefndin hefir leyft sjer að gefa um 
kolanám hæstv. stjórnar á Tjörnesi, á 
þgskj. 111. Út af þessu ákvað nefndin 
að koma fram með till. á þgskj. 112,

25
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sem hjer liggur fyrir til umr., en þar 
sem rök fyrir þessari till. eru í skýrslu 
þeirri, er jeg gat um, verð jeg að fara 
nokkrum orðum um efni hennar og gefa 
frekari skýringar um námurekstur 
stjórnarinnar á þessum stað.

pað er fyrst í fyrravor, að vart verður 
við það,að landsstjórninferaðgeragang- 
skör að þvi að ná í námurjett á Tjör- 
nesi og vinna þar. þess var líka að 
vænta, að það hefði ekki orðið fyr, því 
að það er fyrst í fyrra vetur, að skrið 
kemur á það að vinna kol eða surtar- 
brand hjer á landi. Að vísu hafði verið 
unnið áður á nokkrum stöðum, en með 
misjöfnum árangri. Jeg býst nú við, að 
sumum þeim, sem um þetta hafa f jallað, 
og sjerstaklega stjórninni, hafi þótt á- 
rennilegt að leggja i kolanám á 
Tjörnesi, og það er jafnvel skiljan- 
legt, að ýmsir þingmenn hafi einnig 
litið svo á, með því að þeir vissu alment 
ekki nein deili á þeim stöðum, þó að 
þau hjeruð, sem nær liggja, og þing- 
menn þaðan, hafi vafalaust verið kunn- 
ugri. petta pláss er líka svo langt hjeð- 
an, og þekking manna því svo litil á 
staðnum, að erfitt var að mynda sjer 
glöggar skoðanir um fyrirtækið. Jeg 
geri helst ráð fyrir, að stjórninni hafi 
komið til hugar að ráðast í námurekst- 
ur þar norður á Tjörnesi vegna þess, 
að í henni átti nú sæti maður, sem var 
sjerstaklega kunnugur þar nyrðra, 
nefnilega hæstv. atvinnumálaráðherra. 
pegar skriður kemst á málið, er fyrst 
farið fram á það, af hálfu landsstjóm- 
arinnar, að þessi náma sje leigð lands- 
sjóði til handa og að landssjóður greiði 
fyrir víst gjald. pað varð svo að sam- 
komulagi, þegar fram í sótti, að miða 
skyldi við það, sem upp væri tekið, og 
virðist það alls ekki óeðlilegt. Var svo 
ákveðið í fyrstu, að leigan skyldi verða

með þeim kjörum, að landssjóður borg- 
aði kr. 3,50 fyrir hverja smálest kola, 
sem flutt væri i burtu; það er í rauninni 
afskaplega hátt, svo óheyrilega hátt, að 
ekki kæmi til mála, að gengiðhefðiverið 
að því, nema af því að komið var út í 
þessa vandræðatíð, sem staðið hefir nú 
alllengi, eins og kunnugt er. pað er sárt 
til þess að vita, að það kemur hjer þegar 
fram, sem gengið hefir reyndar um 
landið alt, að fleiri eða færri einstakling- 
ar og f jelög reyna að nota sjer vandræð- 
in til þess að græða á þeim, græða fje 
af öðrum landsmönnum eða úr lands- 
sjóði, því að eins og allir skilja, kostaði 
það Tjörneshrepp ekkert meira að leyfa 
vinnu þarna, þó að dýrtíð væri um land 
alt. Nú, en þetta var nú ákveðið, og veit 
jeg ekki, hvort það var af því, að þeir, 
sem fyrir landsstjórn rjeðu, hafi ekki 
sjeð sjer annað fært en að ganga aS 
þeim afarkostum, sem boðnir voru, eða 
að þeir hafa verið sem blindandi uin 
þessi mál. En ef litið er á, hvernig þetta 
kemur nú út, þá væri þó landssjóður nú 
betur stæður, með þessari afarháu leigu, 
heldur en raun varð á síðar. Menn geta 
nú nokkuð getið sjer til um það strax, 
því að eins og menn sjá af skýrslunni, 
er búið að taka upp rúm 1400 smálestir 
af kolum 9. mars, en ekki burt flutt 
nema rúmt 1000. pegar þes er gætt, að 
að eins er goldið fyrir það, sem í burt er 
flutt, þá er það ekki ýkjamikið, nálægt 
4000 krónum, en ef alt hefði verið flutt 
í burtu, er þó kostnaðurinn ekki orðinn 
meiri en sem svarar 5000 kr., fyrir ótak- 
mörkuð umráð og afnot. En svo gerist 
það, að þessum leigumála er alls ekki 
haldið, og hefir nefndin ekki getað sjeð, 
hvernig á því stóð; þá er ráðist í það fyr- 
ir landssjóðs hönd að kaupa námuna. 
þetta var á miðju sumri fyrra árs, og, 
eins og gefur að skilja, þá ekki fengin



ÞingsályktunartiIIðgur feldar.
Tjöi'nesnáman.

S89 390

nein reynsla fyrir því, að hve miklu 
haldi þessi kol komi, eða vinsla nám- 
unnar, nje heldur, hvort nokkuð veru- 
legt sje þama af kol- eða surtarbrands- 
lögum. Samt sem áður er ráðist í það, 
og náman keypt fyrir 16000 kr.; þá er 
búið að gjalda yfir 2000 kr. fyrir þessa 
námu í leigu; hefir því verið gefið fyrir 
hana, eins og kunnugt er, 18000 kr. 
rúmar.

Jeg skal að eins benda á það hjer, að 
eins og skýrslan ber með sjer, hefir sá 
orðrómur leikið á, að hreppurinn, sem 
seldi landssjóði þetta, hafi fengið keypt 
meira en rjettindin, sem sje jörðina líka, 
en það vitum við nefndarmenn ekki, því 
að engin skýrsla er um það, en það er 
víst, að þegar hreppurinn er nýbúinn 
að kaupa jörðina eða rjettinn, selur 
hann námurjettindin fyrir miklu meira 
en hann hefir gefið fyrir. Einstaklingar 
og fjelög reyna sem mest að ná sjerniðri 
á landssjóði, eins og jeg gat um, og 
landsstjómin gengur á lagið. Hingað 
suður kemur fulltrúi hreppsins, sem var 
í öllum þessum samningum, og hjer í 
bænum er gefið afsal fyrir námunni. 
pessi fulltrúi hefir, að því er upplýst 
er, fengið borgun hjá landssjóði, og jeg 
geri ráð fyrir, að í þeirri borgun hafi 
verið innifalin ferð hans hingað.

Maður hlýtur að furða sig á því, hvað 
hreppurinn hafi verið kræfur og haft 
upp úr þessu, að hann skuh fá borgun 
fyrir þetta ómak sitt, fyrir það, að láta 
manninn koma hingað, svo að hrepp- 
urinn gæti grætt á landinu; því að fyrir 
það hefir maðurinn fengið borgun, 
borgun, sem hann að sjálfsögðu átti að 
fá hjá hreppnum.

Nú, þegar landssjóður er búinn að 
leigja þessi rjettindi, var ekki annað að 
gera en að ráðast i kolavinslu, því að 
meiningin hefir náttúrlega verið að hafa

þessa námu til frambúðar og láta vinna 
í henni. pessi vinna stóð nú frá því i 
maí í fyrra og áfram út sumarið og yfir 
veturinn, og stendur, eins og kunnugt er, 
að einhverju leyti enn þá. En það er um 
þessa vinnu að segja, að margt er þar 
„skritið í Hannoniu". pað kann nú að 
vera, að landsstjómin, sem situr hjer 
suður í Reykjavík, geti ekki haft ná- 
kvæmt eftiriit með vinnu norður á Tjör- 
nesi, og þess vegna rjeð hún sjer til að- 
stoðar ýmsa menn þar nyrðra. pessir 
menn voru, fyrir utan sýslumanninn þar 
í sýslunni, verkstjórar, sem komu hjeð- 
an að sunnan, og svo einn ráðsmaður, 
og allir þurfa þeir að fá sitt kaup. Em- 
bættismaðurinn þar í sýslunni hefir nú 
víst ekki fengið ýkjamikla borgun, en 
þó vafalaust haft ýms óþægindi af þessu 
og orðið að láta vinna fyrir sig. Af- 
greiðslan gekk þar að ýmsu leyti tregt, 
þó að þar væru aðrir, eigi láglaunaðir, 
embættismenn til aðstoðar. J?ar voru, 
eins og getið er um í skýrslunni, tveir 
verkstjórar, og hafði annar þeirra, að 
því er virðist, aðalverkstjómina á hendi. 
pegar maður lítur á, hvernig kjör hann 
hefir haft, verður maður í rauninni dá- 
lítið hissa; það er að vísu svo, að þessi 
maður var að einhverju leyti vanur 
verkstjóri áður, þó mjer sje óljóst, hvers 
konar verkstjórastörfum hann hafi 
gegnt, en eitthvað mun hann hafa unnið 
hjá vegamálastjóra landsins. Hann er 
sagður duglegur maður, ef því er að 
skifta, en við námurekstur hafði hann 
ekkert fengist, nema hvað hann hafði 
farið í Dufansdalsnámuna, að jeg hygg, 
og unnið þar eitthvað. Kjör þau, er hann 
fær hjá landssjóði, virðast allálitleg, 
sem sje 15 krónur á dag, og verðlaun af 
kolum, sem upp eru tekin, og alt frítt. 
pegar menn líta á þetta, er þessi verka- 
maður að minsta kosti eins vel launaður
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og ráðherrar landsins. pað getur vel 
verið, að það þyki ekki mikil laun nú á 
tímum, en þó má benda á, að það þykir 
samt, enn sem komið er, talsvert á- 
byrgðarmeira að vera ráðherra i landi 
hjer en verkstjóri norður á Tjörnesi.

Til samanburðar á þeim framkvæmd- 
um, er jeg hefi nú lýst í ræðu minni, 
skal jeg benda á, að þarna við hliðina 
á landssjóðsvinnunni í Tungunámunni, 
var annar námurekstur, sem þá var 
rekinn, og er þar enn þá allmikill kola- 
gröftur; það var námurekstur porsteins 
kaupm. Jónssonar frá Seyðisfirði, í 
Hringversnámu. pað var þar rjett við 
hliðina, og hagaði þar mjög líkt til i 
þeirri námu, sem porsteinn ljet vinna í; 
hann hafði verkstjóra þar, og greinir 
alls ekkert um, að hann hafi haft fleiri 
eftirlitsmenn en þann eina mann. pessi 
maður reyndist mjög góður verkstjóri; 
auk þess var hann smiður og gerði við 
ýms verkfæri, er skemdir urðu á, en 
sliku var engu til að dreifa i landssjóðs- 
námunni. Kjör þau, er hann hafði, voru 
200 kr. á mánuði auk fæðis. Nú þurfa 
menn ekki annað en reikna saman hvað 
það verður, og sjá menn þá, að hann er 
miklu ver launaður heldur en hinn hjá 
landssjóði. það mun nú verða sagt, að 
ekki hafi verið hægt að fá góðan mann, 
eða þann mann, sem talinn verði góð- 
ur, fyrir minna kaup, en það rekur þá 
að þessu, sem maður iðulega verður var 
við, hversu illa hinu opinbera gengur 
að ráða til sín nýta menn fyrir sæmilegt 
kaup.

Jeg verð að geta þess hjer, meðan jeg 
tala um verkstjórnina, að sökum þess, 
að þar voru margir við vinnu fyrir 
landssjóðinn, telja ýmsir trúlegast, að 
nauðsynlegt hafi verið að hafa tvo verk- 
stjóra. En hitt getur manni ekki heldur 
dulist, að þegar skift er í flokka verka-

mönnum, með flokkstjórum, og ekki 
um stærra svæði að tefla, og ef verk- 
stjórinn er góður og vel að sjer um sitt 
starf, þá muni vart þurfa að hafa tvo 
verkstjórana, heldur dugi einn. En nú 
brestur okkur að sjálfsögðu þekkingu 
á þessum mönnum, enda er það að sjálf- 
sögðu ekki meiningin að ræða um þá 
persónulega, heldur um vinnubrögðin, 
og verður þá að tala um þau eftir því, 
sem kunnugt er að unnið hafi verið á 
vissum tímum, og getur það um leið 
verið skýring á nokkrum þeim hlutum, 
sem fram hafa komið. Verð jeg að geta 
þess, að mál mitt hefi jeg frá góðum 
heimildum.

pegar þessi verkstjóri, sem mest 
kemur við sögu, kemur norður, lætur 
hann strax einn flokk, 12—15 manns, 
fara að vinna að því að moka ofan af 
stóru svæði, þar sem hann hjelt að væru 
kol undir; á meðan ljet hinn verkstjór- 
inn grafa göng, þar sem hann vissi að 
kol voru. Jeg skal nú ekki áfella mann- 
inn fyrir það, að hann vildi leita að kol- 
um, en vil geta þess, að ráðsmaðurinn 
sagði honum, svo margir heyrðu, að 
þarna væru engin kol, eða að minsta 
kosti mjög erfitt að ná þeim, ef nokkur 
væru; þarna væri hann búinn að láta 
vinna áður eða kanna. þetta væri þvi 
þýðingarlaust verk, nema menn hugs- 
uðu sjer að kasta vinnu fyrir gýg. Jarð- 
lögin væru á þessum stað missigin og 
líkast til ekkert upp úr þeim að hafa. 
En þessi verkstjóri, sem að sjálfsögðu 
hefir haldið , að hann mundi fá upp 
borna vinnu sína, Iætur þessa 12 menn, 
eða hvað þeir nú voru margir, vinna 
að þessu nálægt mánaðar tíma, en þegar 
til kemur, hefst upp úr þessu svæði 
sama sem ekkert af kolum. þetta getur 
maður sagt að sje óhepni, því að jeg 
vil ekki efa, að hann hafi af góðum
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vilja gert þetta, en það er óhepni, sem 
í þessu sambandi verkar mjög leiðin- 
lega. Menn geta reiknað, hvað þessir 12 
menn kosta upp undir mánaðartima, en 
af þessu má þó gera ráð fyrir, að hann 
og aðrir hafi eitthvað lært.

Eins og skýrslan ber með sjer, er þessi 
verkstjóri kallaður hingað suður til þess 
að undirbúa vetrarvinnu. Hann er þá 
ráðinn til vetrarins, og er ekkert við því 
að segja, þar sem stjórnarvöldin höfðu 
traust á honum, en það, sem mátti undr- 
um sæta, og sýndi sig þegar hann kom 
norður aftur, en þá var talsvert orðið 
áliðið, var það, að þá hafði hann ekkert 
virkilegt látið gera til þess að undirbúa 
vetrarvinnuna, ekki einu sini látið 
gera fullnægjandi göng, þar sem hægt 
væri að vinna hvernig sem viðraði, 
þegar vetur legðist að. En svona er það, 
þessi maður er kallaður suður til þess 
að undirbúa vetrarvinnu, en jeg hefði 
nú álitið það betur til fallið, að hann 
hefði verið kyr við verkstjórn sína þar 
nyrðra og reynt að undirbúa vetrarvinn- 
una þar á staðnum. En þar var alt, að 
dómi kunnugra manna, mjög illa búið 
undir haustið og vetrarvinnuna, m. a. 
alt of margir menn, og vöfðust þeir þar 
hver fyrir öðrum. þess vegna varð eftir- 
tekjan miklu rýrari og að öllu minni 
en hefði átt að vera.

petta neyðir mig til að fara aftur inn 
á það, hvernig á því stendur, að svo lítil 
eftirtekja varð og þessi gifurlegi halli 
á rekstrinum. Hitt skal jeg ekkert út í 
fara, sem jeg hefi ekki getað fengiðfulla 
vissu um, að ýmsir af þessum mönnum, 
sem verkstjórinn rjeði, hafi verið afar- 
Ijelegir menn til vinnu og ekki að neinu 
gagni, og ýmislegt annað hafa menn um 
þetta borið, sem ekki er hægt að tala 
hjer um í hv. deild að svo stöddu. — 
pessi maður, verkstjórinn, sem var, er

enn þá við Tjörnesnámuna, og mun það 
koma af því, að stjórnin treystir honum 
og geri jeg ráð fyrir, að þeir, sem hann 
hefir áður unnið hjá, segi það af honum, 
að hann sje maður duglegur til vinnu, 
þótt hann hafi ekki áður verið reyndur 
í slíkri verkstjórn sem þessari.

Jeg skal leyfa mjer að drepa á, hvern- 
ig þessu að öðru leyti víkur við, að alt 
þetta mál getur orðið svona áberandi. 
Um verkamennina skal jeg geta þess, 
að með þeim kjörum, sem þeir voru 
ráðnir, það er að segja, að þeir voru 
ekki látnir kosta sig sjálfir að fæði og 
þess háttar, þá verður útkoman sú, að 
ráðningarkjörin eru mjög ill fyrir land- 
ið. Mest ber hjer á fæðinu, því að húsa- 
leiga og því um líkt stingur ekki eins í 
augun; það hefir orðið afardýrt, sjer- 
staklega saman borið við það, sem átti 
sjer stað ekki langt frá.

Jeg skal leyfa mjer að skýra frá því, 
að í námu porsteins kaupm. Jónssonar 
höfðu verkamennirnir 200 kr. i kaup á 
mánuði, án fæðis. þegar gert er upp, 
hvað fæðið kostar hjá þessum mönnum, 
kemur það í ljós, að upp úr 60 kr. fer 
það ekki á mánuði, eða með öðrum orð- 
um, það eru um 2 kr. á mann á dag, en 
við landssjóðsnámuna reiknast fæðið á 
dag kr. 3,20. pegar vjer lítum á eftir- 
tekjuna af vinnu þessara manna, þá 
sjáum vjer, að hún er sáralítil, því að 
til 9. mars þ. á. hafa að eins verið teknar 
upp rúmar 1400 smál. af kolum eða 
surtarbrandi, og burt fluttar eru þárúm- 
lega 1000 smál.

það er alkunna, að menn hefir mjög 
greint á um það, hvernig þetta eldsneyti 
hafi verið; sumir segja,að það hafi verið 
brúkanlegt, sumir aftur á móti, að það 
hafi verið svo að segja með öllu óhæft. 
Mest af þessum kolum hefir farið í 
pingeyjarsýslu, og annarsstaðar á Norð-
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urland, en þó hefir talsvert komið hing- 
að til Rvíkur, og mjer er kunnugt um, 
að flestum hafa þau reynst mjög svo 
illa, svo að það hefði varla eða ekki 
komið til mála að kaupa þau svona 
dýrt, ef menn hefðu þekt þau og vitað, 
livernig þau í raun og veru voru, því að 
það hefði borgað sig talsvert betur, þeg- 
ar á alt er litið, að kaupa hin dýru ensku 
kol, heldur en Tjömeskolin. pó skal 
þess getið, að þeir, sem náðu í talsverðan 
slatta og höfðu þau eldfæri, er með 
þurfti, t. d. eins og miðstöðvarhitunar- 
tæki, eða stóra og rúmgóða ofna, þeir 
gátu notað þau að nokkrum mun. Af 
þessu verður því ekki dregin önnur á- 
lyktun en sú, að dýrleikinn hafi farið 
fram úr hófi, ef miða á við notagildi 
kolanna, en þau urðu nú að vera dýr 
eftir vinnubrögðunum. I fáum orðum 
varð kostnaðurinn þannig, og útkoman 
svo óálitleg, að mönnum hrýs hugur við 
því ; og þó að eldsneytisþörfin sje aldrei 
nema mikil, þá er því nú samt svo farið, 
að stjórnin hefir enga heimild til að ráð- 
ast i slík fyrirtæki, eða halda þeim á- 
fram, hvernig sem hagar og hver sem 
kostnaðurinn verður.

það, sem maður rekur fyrst augun 
i við kostnaðinn, er byggingarkostnað- 
urinn. Jeg get að vísu ekki talað af full- 
kominni þekkingu um þess háttar efni, 
en jeg veit ekki, hvort það er ofsagt, 
þó að jeg segi, að hann hafi verið feiki- 
lega mikill. pað átti ekki að reisa neina 
höll þarna norður á hjara lands, held- 
ur að eins skýh yfir verkamenn, skýli, 
sem gat verið brúkanlegt yfir sumarið, 
til að byrja með, og þó að menn beriþví 
við, að það hafi líka átt að vera vetrar- 
bústaður, þá þurfti það þó ekki að vera 
neitt afskaplega vandað, því að nóg var 
m. a. eldsneytið við höndina tilaðbrenna 
og hita það upp. Til samanburðar við

byggingarkostnað skýlis þessa eða bygg- 
inga á staðnum, sem nam 40,000 kr., 
skal jeg geta þess, að áðurnefndur por- 
steinn Jónsson kom upp skýli yfir sína 
verkamenn fyrir 4000 kr. Vitanlega var 
að mestu bygt úr torfi og öðru innlendu 
byggingarefni, en jeg hefi nú raunar 
sannspurt, að svo er líka um landssjóðs- 
slotið, að veggir þess eru úr torfi.

Viðvíkjandi þessum mikla rekstrar- 
halla, sem á námunni varð til 9. mars 
og nam nokkuð á annað hundrað þús. 
króna, skal jeg geta um það til saman- 
burðar, hvernig þessu er háttað hjá por- 
steini Jónssyni, því að hann hefir verið 
svo góður að lofa mjer að sjá reikninga 
námunnar. Hinn 1. nóv. f. á. er rekstrar- 
hallinn 3300 kr. Náttúrlega var minna 
tekið upp hjá honum, því að hann hafði 
færri menn, en þó er þetta áberandi, því 
hann hafði þó menn í vinnu, sem skiftu 
tugum, og tók upp mörg hundruð smá- 
lestir á þeim tíma, sem hjer um ræðir. 
En á miðju sumri byrja þeir hjá honum 
að undirbúa vetrarvinnu, og 1. apríl þ. 
á. er rekstrarhallinn ekki að eins eng- 
inn orðinn, heldur er hreinn gróði 2— 
3000 kr. á rekstrinum yfirleitt. Hjá 
landssjóði er þá hallinn orðinn á annað 
hundrað þús. kr., svo sem áður er sagt. 
Jeg skal láta þess getið hjer, að kola- 
verðið var nokkru hærra hjá porsteini 
heldur en hjá landssjóði, sem seldi á 
30—40 kr. smálestina, en porsteinn aft- 
ur á móti á 40—45 frá byrjun, og seinna 
meira, á 55 kr. hverja smál. Og ef hann 
hefði frá upphafi selt kölin fyrir 55 kr. 
smál., þá hefði námureksturinn líka bor- 
ið sig til 1. nóv., eftir þvi sem reiknast 
hefir, og þá hefði lika gróðinn orðið 
meiri en hann er nú.

En ef átt hefði að leggja svo mikið 
á landssjóðskolin, að sá rekstur hefði 
borið sig, þá hefði 10—20 kr. álagning
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ekki náegt á hverja smálest, heldur hefði 
orðið að leggja á smálestina 70 kr., svo 
að verð hennar hefði orðið yfir 100 kr.á 
staðnum, en fyrir j>að verð hefði engum 
dottið í hug að kaupa kolin, nema ef til 
vill að eins lítið eitt, og til að byrja með, 
þegar þau voru óreynd og ekki kunn. 
J?að er yfirleitt leiðinlegt alt saman, sem 
kol þessi snertir, fyrst og fremst að 
náman skuli bera sig svona illa, og að í 
viðbót skuh kolin vera svo slæm, að 
menn vilja ekki kaupa þau, jafnvel þó 
að verðið væri lágt. Hvaða ályktun á 
maður að draga af þessu? Mjer finst 
að eins vera hægt að draga af því eina 
ályktun, og hún er sú, að frá upphafi 
hafi verið ókleift að vinna þama kol, og 
þess vegna hafi landsstjómin ekki átt 
að halda þeim rekstri uppi.

Auk porsteins Jónssonar vildi jeg til 
samanburðar nefna verkamannafjelag 
Akureyrar. pað vann þarna á sömu 
slóðum sem landssjóður að kolatöku, 
frá fyrri hluta maí til 1. okt. f. á. Jeg hefi 
beðið það um að gefa mjer upplýsingar 
um gang verksins og fengið þær í sím- 
skeyti, og útkoman er sú, að kolin kost- 
uðu f jelagið við námuna 45 kr., en kom- 
in til Akureyrar kostuðu þau 72 kr., og 
með þessu verði ber verkið sig, að því 
er sjeð verður. Menn spyrja nú, hvernig 
standi á þessu öllu saman, og svarið 
verður, að auk þess, sem það hafi verið 
óráð fyrir landsstjómina að ráðast í 
kolagröft þar norður frá, þá hefir yfir- 
stjórnin líka hlotið að vera í mesta ólagi, 
eða engin; því að þótt maður hafi verið 
fenginn til að hafa eftirlit með útborg- 
un, þá hefir hann engin skylda eða 
rjettur borið til þess að hafa eftirlit 
með því, hvemig unnið væri. pví síður 
gat ráðsmaðurinn það, því að hann virð- 
ist hafa haft nóg að gera með að annast 
alla reikningsfærslu. Niðurstaðanverður

því sú, að sá sem átti að hafa eftirlitið, 
hafi verið verkstjórinn. Nú hafa menn 
sjeð, hvernig eftirlit það var í hanshönd- 
um, og það sýnir, að hann var ekki, fyrir 
landssjóðs hönd, þvi starfi vaxinn, að 
hafa nokkra yfirstjórn eða yfirleitl 
stjórn verksins með höndum. pað er nú 
víst ekki rjett að segja, að hann hafi 
haft hina eiginlegu yfirstjórn verksins 
með höndum, því að hún var eða átti 
að vera, eftir því sem þessu var háttað, 
hjá þeim, sem alls ekkert skyn báru á 
þá hluti og ekkert kunnu að þessu, eða 
með öðrum orðum hjá landsstjórninni 
hjer suður í Reykjavík, og eftirlitið þó 
aðallega í höndum atvinnumálaskrif- 
stofunnar og atvinnumálaráðherrans. 
Jeg efast ekki um, að hæstv. atvinnu- 
málaráðherra hafi viljað gera þetta vel 
og samviskusamlega, en þvi verður ekki 
neitað, að útkoman virðist sýna, að hann 
hefir a. m. k. ekki verið heppinn í 
mannavali, eða þá að hjer er um megn- 
asta hirðuleysi að tefla.

það virðist þó liggja í augum uppi, að 
stjórnin hefir álitið, að hægt væri að 
reka þetta verk með skeytum hjeðan að 
sunnan. Og þegar að er gætt og tekið er 
að rannsaka málið, kemur það í ljós, að 
stjórnin hefir ekkert um ástandið þar 
norður frá vitað, eða um reikningshall- 
ann. Hún virðist ekki hafa hugmynd 
um, hvernig sakir standa, og hefir aldrei 
til fullnustu gert upp reikning námunn- 
ar, að því er nú er sannað. pegar svo 
kemur fram á haustið, virðist svo, sem 
landsstjórnin fari að ókyrrast, því að þá 
er fenginn „prívat“-maður, sem þó virt- 
ist vera einskonar trúnaðarmaðurhæstv. 
stjórnar; það var hr. Einar Gunnars- 
son, og hann á, hjer syðra, að grenslast 
eftir ástandinu þar nyrðra. pað er ekki 
svo að skilja, að hann sje þá fenginn 
til að gera upp reikningana, heldur á
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hann að fylgjast vikulega með, hvað 
líði kolabirgðum á Tjörnesi og skuld- 
bindingum námunnar. pess er getið í 
skýrslunni, að hann hefir lokið athugun- 
um sínum eftir nálægt mánaðartíma, og 
eru þar tilfærð orð hans. Jeg skal nú 
ekkert um það fullyrða, hvort hæstv. 
stjórn hafi lagt trúnað á þessa skýrslu 
trúnaðarmanns síns, en hann kveðst 
bvggja á skýrslum að norðan. Skal jeg 
ósagt láta um það, hvort þær skýrslur 
hafi verið ábyggilegar, en það virðist þó 
svo, sem stjórnin trúi þeim, því að ekk- 
ert bendir á það, að hún hafi vefengt 
niðurstöðu E. G.

pá verður þetta uppi á teningnum, að 
stjórnin ræðst i fyrirtækið, í öndverðu 
athugunarlaust, lætur síðan reka á reið- 
anum eftirlitslaust, og yfirleitt veit 
stjórnin ekkert, hvernig sakir standa. 
pegar svo kemur skýrsla frá trúnaðar- 
manni stjórnarinnar um það, að alt sje 
i þann veginn að fara i kaf í eftirlits- 
leysi og hirðuleysi, þá gerir hæstv stjórn 
s a m t ekkert, alls ekki neitt, heldur 
lætur þetta eiga sig í marga mánuði, þar 
til loks á þessu ári, að hún fór að bregða 
blundi. Ofan á alt annað verður þetta 
eigi með neinu móti fyrirgefið stjórn- 
inni, og mundi hvergi verða fyrirgefið 
nokkurri stjórn, því að þá er hjer er 
komið, er kæruleysið, eftirlitsleysið og 
gáleysið orðið vísvitandi. Stjórnin kann- 
ast við það, að á þessum tíma hafi mikið 
farið i súginn, og sje þá ekki sjerlega 
undarlegt, þó að rekstrarhallinn hafi 
orðið mikill. En jeg býst við, að hv. þm. 
hafi ætlast til þess, að hæstv. stjórn hefði 
haft hönd í bagga með rekstrinum og 
örugt eftirlit frá upphafi, og að hún að 
minsta kosti hefði tekið í taumana, þeg- 
ar hún sá það svart á hvítu, að alt var 
að fara í kaf, sýnt þá röög af sjer, sem 
hver dugleg stjórn hefði gert, ef hún

hefði ekki verið út af dauð eða gersam- 
lega hugsunarlaus um, hvernig alt velt- 
ist.

Jeg sje ekki ástæðu til að kynna 
mönnum, að svo stöddu, meira af brjefi 
hr. E. G. en það, sem stendur i skýrsl- 
unni, en ef sjerstakt tilefni verður til, 
býst jeg við að koma að efni þess betur 
síðar.

Auk þessara stóru atriða, sem drepið 
hefir verið á, þá eru i þessu máli ýms 
atriði, sem að vísu eru smávægileg sam- 
an borin við hin, en beraþóótvírættvitni 
um það, hversu alt hefir gengið á trje- 
fótum í stjórn námunnar. Jeg skal leyfa 
mjer að skýra frá einu slíku smáatriði. 
Verkamanni nokkrum þar norður frá 
var t. d. sagt löglega upp vinnu, og átti 
hann því auðvitað ekkert tilkall til 
neinna sjerstakra hlunninda frá lands- 
stjórninni. pegar hann kemur suður i 
vetur, fer hann að krefja stjórnina um 
ferðapeninga — hann ferðaðist á 1. far- 
rými á strandferðaskipinu, eins og það 
er nú fljótt í förum. Nú skal jeg ekki um 
það segja, hvað farið hefir i milli at- 
vinnumálastjórnarinnar og hans. Eitt- 
hvað hafa þeir þæft um þetta líklega, en 
þó verður það úr, að stjórnin lofar að 
greiða ferðakostnaðinn, sem að vísu er 
ekki nein stór upphæð i öllu þessu sukki, 
að eins kr. 361,50. En þó að kostnaður- 
inn sje ekki meiri, þá átti þó maðurinn 
enga heimtingu á þessu, eins og öllum 
hlýtur að bera saman um, nema þá at- 
vinnumálastjórninni. pegar hjer var 
komið málum, hafði sú breyting orðið 
á stjórn námunnar, að rekstur hennar er 
kominn í hendur vegamálastjóra, eins 
og áður er getið. Stjórnin sendir nú 
brjef til vegamálastjóra út af þessu öllu 
saman og áður en útborgun færi fram, 
og hann skýrir það fyrir stjórninni og 
færir rök að því, að maðurinn hafi
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meira að segja ekki staðið vel i stöðu 
sinni, enda eftir samningum verið rjett 
að segja honum upp vinnunni. Fyrir þvi 
ætti hann ekkert tilkall eða nokkra 
kröfu til þess að fá neinn ferðakostnað. 
Nú gætu menn sagt, að það hefði alt að 
einu ekki verið ósanngjarnt að greiða 
manninum einhvern kostnað suðurferð- 
arinnar, og vegamálastjórinn getur þess 
þá líka, að verjandi sje að greiða hon- 
um nokkrar krónur. En maðurinn er 
djarfur og fer til stjórnarinnar og segir 
við hana, að hjer sje reikningur yfir 
ferðakostnaðinn suður, á 1. farrými, 
eins og getið var, og þennan reikning 
verði hún að greiða, og það gerir hún 
svo þvert ofan í tillögur vegamálastjóra, 
ráðunauts síns og stjórnanda fyrirtæk- 
isins þá.

petta er að sjálfsögðu ekki stórt at- 
riði, en þó sýnir það, hvílík ringulreið 
var á öllu þessu máli i höndum stjórn- 
arinnar.

Menn munu nú spyrja, hvaða hlut- 
deild hv. þing eigi í þessu, — þessum 
rekstri Tjörnesnámunnar, og þá út- 
komu fyrirtækisins. pað liggur því 
nærri að athuga, hvað hv. Alþingi hefir 
gert i þessu kolamáli. Fyrst er minst 
á það á aukaþinginu 1916—17; þá kem- 
i'i' fram þingsályktunartiil., sem sam- 
þykt er í þessari hv. deild. Vil jeg, með 
leyfi hæstv. forseta, lesa hana upp:

„Alþingi ályktar: 1. Að skora á lands- 
stjórnina að fá þegar áreiðanlega sjer- 
fræðinga til að rannsaka sem flesta 
kolafundi í landinu, gæði kolanna, 
vinsluskilyrði og flutninga. 2. Að heim- 
ila stjórninni að vinna kol á kostnað 
landssjóðs, svá fremi þessar rann- 
sóknir sýni, að það sje tiltækilegt.“

petta var samþ. hjer í hv. deild á 
aukaþinginu, en svo dagaði málið uppi

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

i Ed. pegar á því þingi, á öndverðu árinu 
1917, veit því stjórnin um ótviræðan 
vilja þessarar deildar, og þar sem ekki 
komu fram nein mótmæli í hv. Ed., þá 
má segja, að þama lýsi sjer vilji auka- 
þingsins 1916—17.

pegar kemur fram á aðalþingið i 
fyrra, kom eldsneytismálið mjög til at- 
hugunar, og þá var samþ. svo hljóðandi 
þingsályktun, sem jeg vil leyfa mjer að 
lesa upp:

„Alþingi ályktar að skora á stjórnina 
að vinda sem bráðastan bug að innlendu 
kolanámi, á þeim stöðum, sem menn 
finna hentugasta, svo að fylt verði eldi- 
viðarþörf landsmanna, þótt engin erlend 
kol náist.

Enn fremur skorar Alþingi á stjórn- 
ina að annast flutning á kolum þeim, er 
hún lætur vinna, beina leið til þeirra 
verslunarstaða og kauptúna, sem kol- 
anna þurfa eða hægast er fyrir notendur 
að ná þeim.

Jafnframt ályktar Alþingi að heimila 
stjórninni fje úr landssjóði til nauðsyn- 
legra framkvæmda i þessu máli, svo 
sem til verkfærakaupa, til torfbæja yfir 
verkamenn, til kaupa eða leigu á nám- 
unum o. fl. þ. h.“

Menn kynnu nú að líta svo á, að með 
þessu hefði þingið i raun og veru gerst 
samsekt í öllu þessu kolafargani, en 
þetta er þó engan veginn svo að skilja. 
I fyrsta lagi verður Alþingi altaf að 
ganga út frá því, er það felur stjórninni 
að framkvæma eitthvað, að stjórnin geri 
það, sem hún á að gera, með fyrirhyggj u 
og forsjá, og í öðru lagi, að stjórnin ráð- 
ist ekki í annað en það, sem hún sjer 
leið til að kljúfa, og ani ekki áfram, eða 
haldi verkinu áfram, þó að hún sjái, að 
af því hljóti að leiða gifurlegt tap fyrir 
landssjóð. pó að þingið hefði hreint og

26
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beint samþ., að vinna skyldi að kola- 
grefti á Tjörnesi, þá hlaut það að ganga 
út frá því, að stjórnin sæi svo um, að 
framkvæmdirnar yrðu forsvaranlegar 
og að hún færi sæmilega að ráði sínu.

En nú er ekki því að heilsa. Á síðasta 
þingi var, eins og skýrt hefir verið frá, 
að eins gerð sú ályktun, að stjórnin 
skyldi beita sjer fyrir öflun innlendra 
kola þar, sem hentugast væri. Nú hefir 
hæstv. stjórn fundið þennan stað hent- 
ugastan, og má vera, að það hafi verið af 
góðum og gildum ástæðum, að hennar 
skoðun. En jeg veit ekki til, að stjórnin 
hafi gefið neina skýrslu um það, að 
kolanámið gengi svona illa, eins og það 
óneitanlega var farið að ganga seinast 
á þinginu í fyrra. pað átti stjórnin að 
vita og skýra þinginu frá því. pá hefði 
það getað ákveðið að gera eitthvað ann- 
að en gert var. En í þess stað fekk þing- 
ið ekki að vita annað en það, að nú væri 
verið, með góðum árangri, að vinna kol 
norður á Tjörnesi, og engum datt annað 
í hug en að alt væri þar í góðu lagi.

Till., sem til umr. var, og samþ. var 
í þessari hv. deild á aukaþinginu 1916— 
17, ætlaðist ekki til, að ráðist væri í kola- 
vinslu nema áður væri tilbærilega rann- 
sökuð, af sjerfróðum manni, bæði gæði 
kolanna og vinsluskilyrði. En í þess stað 
voru hinir og þessir menn, sem enga 
reynslu eða þekkingu höfðu á námum 
og námuvinnu, látnir fara til námunn- 
ar þarna norður frá, og gæði kolanna 
voru að visu rannsökuð á efnarannsókn- 
arstofunni, eftir einu eða tveimur sýnis- 
hornum, sem hingað voru send, vitan- 
lega af þeim bestu. Nú fyrst er rekstur 
námunnar kominn í það horf, sem hefði 
átt að koma honum í strax, ef forsvar- 
anlegt hefði átt að teljast að byrja á 
verkinu. Nú er fenginn hæfur maður til 
að hafa á hendi yfirumsjón verksins, og

hún algerlega dregin út úr stjórnarráð- 
inu. En þangað hefði hún aldrei átt að 
koma. Og nú er fenginn hingað maður 
frá Svíþjóð, sem vit hefir á að rannsaka 
þessa hluti, maður með sjerstaka þekk- 
ingu og reynslu á brúnkolum og vinslu 
þeirra. En hann kemur ekki fyr en alt 
er í óefni komið. Alt bendir á það, að 
stjórnin hafi ekki gert sjer mikið far 
um að grenslast eftir, hverju fram fór 
þarna nyrðra, eða kippa i lag þeim mis- 
fellum, sem henni var kunnugt um, fyr 
en að því dró, að eitthvað yrði við þessu 
máli hreyft opinberlega, eða þegar þing 
fór að nálgast. Henni hefir að minsta 
kosti mislánast að fela stjórn fyrirtæk- 
isins hæfum mönnum, fyr en sýnt var, 
svo að segja hverju mannsbarni í land- 
inu, að þetta gat ekki gengið lengur. pað 
er sama, gamla sagan, sem menn eru 
nú farnir að þekkja úr ferli þessarar 
stjórnar.

Að síðustu skal jeg leyfa mjer að 
minnast á ummæli hæstv. fjármálaráð- 
herra á dögunum, þegar námurekstur 
landssjóðs kom til tals og meðal annars 
var tilrætt um Tjörnesnámuna. Kvað 
hæstv. f jármálaráðherra hana rekna eft- 
ir áskorun Alþingis, beggja deilda og 
bjargráðanefnda. þetta er algerlega 
rangt. Jeg veit ekki til þess, að neitt 
liggi fyrir, sem bent geti í þá átt að 
teljast áskorun til rekstrar þessarar 
námu, nema eitt einasta plagg; það er 
brjef frá bjargráðanefnd Ed., skrifað á 
öndverðu þingi i fyrra, meðan enginn 
vissi þó neitt um, hvernig horfurnar 
voru með námuna, eða hverju fram fór 
þar nyrðra. þetta brjef er undirskrifað 

'af þáverandi formanni bjargráðanefnd- 
ar Ed., sem nú er hæstv. fjármálaráðh. 
(S. E.). í því lýsir hann ánægju sinni 
yfir því, að stjórnin hafi ákveðið að reka 
þessa námu, og skorar á hana að halda
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því áfram. pað virðist nú nokkuð und- 
arlegt, meðan enginn veit neitt, að vera 
að skora á stjórnina að halda áfram 
þessu verki, þótt ekkert lægi fyrir, sem 
gerði það sjálfsagt, hvorki að votta 
þakklæti nje skora á til frekari fram- 
kvæmda. Bjargráðanefnd Nd. ljet ekk- 
«rt frá sjer heyra í þá átt, og hinar sam- 
einuðu bjargráðanefndir ekki heldur. 
Jeg sje því ekki, að stjórnin hafi haft 
mjög mikla ástæðu til að byggja á 
þessu skjali, ef hún hefir gert það. J?að 
er þess vegna ótvírætt, að Alþingi get- 
ur ekki með nokkru móti ásakað sig 
um, að svona hefir farið. það er ein- 
göngu á ábyrgð stjórnarinnar.

petta mál hefir orðið til þess, að fjár- 
hagsnefnd þessarar deildar hefir ekki 
sjeð sjer annað fært en að koma með 
till. til þingsályktunar, sem nú liggur 
hjer fyrir og fer fram á það, að hætt 
sje kolanámi á Tjörnesi, svo framar- 
lega sem það sýnir sig með fullri vissu 
— og það í mjög náinni framtíð — að 
ekki sje hægt að reka námuna skað- 
laust, eða að minsta kosti með mjög 
litlum halla fyrir landssjóð, undir hæfri 
og ábyggilegri stjórn. pað gefur að 
skilja, að eins og eldsneyti þetta hefir 
reynst, nær ekki nokkurri átt að eyða 
tugum eða jafnvel hundruðum þúsunda 
i það að afla þess fram yfir það, sem 
það getur selst. — í öðru lagi fer tillag- 
an fram á það að styðja einstaklinga til 
að afla innlends eldsneytis.

pað sjá nú flestir, að það er sú að- 
ferð, sem hefði átt að hafa frá upphafi. 
Einstakir menn og fjelög hafa sýnt, að 
kolanám þeirra getur gengið vel. pað 
mundi ekki hafa verið átalið, þó að 
landið hefði jafnvel keypt námurjett- 
indin og svo gefið sýslufjelögum heim- 
ild til að nota námuna, ef til vill ókeyp-

is. J’ó að það hefði keypt Tjörnesnám- 
una, svona dýru verði, og leigt hana 
einstökum mönnum, eða leyft þeim að 
afla þar eldsneytis, þá hefði sú ráðstöf- 
un út af fyrir sig verið vel verjandi. pað 
var þegar í fyrra vor orðið kunnugt, að 
bæði þorst. J. kaupm. og Verkamannaf je- 
lag Akureyrar ætluðu að taka upp kol í 
stórum stíl. pó að landssjóður hefði 
offrað þessum 18000 kr. eða svo, sem 
náman kostaði, hvað var það? Hvað var 
það á móti því, sem nú er á orðið? Með 
því móti hefði verið ýtt undir einstaka 
menn með öflun kolanna eða surtar- 
brandsins, og alt hefði verið að öllu leyti 
skaplegra en þau ósköp, sem nú eru 
komin á daginn.

Að öllu þessu athuguðu hefir fjár- 
hagsnefnd orðið ásátt um, eins og 
skýrsla hennar ber með sjer, að koma 
með þessa tillögu til þingsályktunar, 
sem skorar á landsstjórnina, svo sem 
getið hefir verið, að halda ekki áfram 
rekstri Tjörnesnámunnar á kostnað 
landssjóðs, nema hún beri sig, eða hall- 
inn verði að minsta kosti hverfandi lít- 
ill, í samanburði við það, sem verið hef- 
ir, og í öðru lagi að styðja samtök ein- 
stakra manna til eldsneytisöflunar.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): pað 
ræður að líkindum, að búist sje við því, 
að jeg taki til máls næst á eftir hv. frsm. 
fjárhagsnefndar (G. Sv.). Menn hafa að 
sjálfsögðu búist við, að jeg hefði at- 
hugað málið og búið mig undir að gera 
athugasemdir og skýringar því viðvíkj- 
andi, að því leyti sem skýrsla hv. nefnd- 
ar nær. pað er líka svo, og það gerir 
mjer ljettara, að jeg hefi hugsað mjer 
að fylgja nokkurn veginn sömu röð og 
hv. frsm. (G. Sv.). pað er líka eðlilegt, að 
þegar 2 menn hugsa um sama málið, þá
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hugsa þeir báðir sama þráð í skýring- 
um á þvi. Hitt væri ekki eðlilegt, að þeir 
hjeldu sina leiðina hvor.

Umræðuefninu, sem fyrir liggur, má 
skifta í þrent. 1) Skýrsla fjárhagsnefnd- 
ar, þgskj. 111; 2) þingsályktunartillag- 
an, þgskj. 112; 3) Viðbótarskýringar 
framsögumanns ásamt viðbót og endur- 
tekningum fleiri hv. þm., sem vænta 
má að fram komi, þegar um mál er að 
ræða, sem fara í svipaða stefnu og hjer 
er á ferðinni. Skýrsla fjárhagsnefndar 
er nokkurskonar greinargerð með till. 
pað er venja, að með till. og frv. fylgi 
greinargerð, sem tekur fram ástæður 
fyrir þvi, sem fram er flutt. Venjulega 
er grcinargerðin á eftir, en hjer er hún 
á undan, og er ekki um það að fást; það 
er jafnvel bara betra.

Jeg hefi þá ástæðu til að snúa mjer 
fyrst að skýrslunni á þgskj. 111. Ekki 
skal jeg fara út í það að dæma, hversu 
nákvæm og ábyggileg skýrslan er. Mig 
vantar ýmisleg gögn til þess. En það er 
ljóst, af þeim skýringum, sem fram hafa 
komið, að nefndina hefir vantað ýms 
gögn til þess að gera skýrsluna svo úr 
garði, að fulltrygg geti talist að þeirra 
áliti. En við það verður að sitja frá báð- 
um hliðum. En jeg vil reyna að skýra 
málið í sumum atriðum nokkuð nánar 
og koma fram með athugasemdir við 
ýmislegt, sem í skýrslunni stendur, og 
leiðrjettingar.

það, sem vantar í skýrsluna, og jeg 
vildi taka dálítið nánar fram, er fyrst 
og fremst um tildrög málsins. Fyrstu til- 
drög til þessa námurekstrar felast í 
þingsályktunartill., sem samþ. var á síð- 
asta aukaþingi hjer í deildinni, en eigi 
varð útrædd í Ed. Af umr. málsins þá 
sjest það, að þingmenn lögðu afarmikla 
áherslu á, að landsstjórnin Ijeti sem

mestan árangur verða af till. Till. þessi 
var í tveimur liðum, sem sje:

a ð láta sjerfræðing rannsaka kola- 
fundi, og

a ð heimila landsstjórninni kola- 
vinslu á kostnað landssjóðs.

Jeg get upplýst það nú, ef menn hafa 
ekki vitað það áður, að stjórnin hefir 
altaf verið á hnotskóg til að reyna að 
útvega sjerfræðing. En eins og jeg tók 
fram í hv. Ed. fyrir skömmu, þá hefir 
það verið svo miklum örðugleikum 
bundið að fá sjerfræðing í kolanámu- 
fræði, að það hefir ekkilánastaðfáneinn 
fyr en nú fyrir skömmu. En jeg skal 
taka það fram, að þar sem svo er að 
orði komist í skýrslunni, að vegamála- 
stjórinn hafi útvegað manninn, þá er 
það ekki rjettilega skýrt. Jeg skal ekki 
draga neitt úr afskiftum vegamálastjór- 
ans. Hann hefir gengið mjög vel fram í 
málinu. En frumkvæðið var þó hjá 
stjórninni. Hún hefir gert sitt ítrasta til 
að útvega manninn, bæði með brjefa- 
skriftum til islensku stjórnarskrifstof- 
unnar í Kaupmannahöfn og fyrir milli- 
göngu Kirks hafnarverkfræðings, sem 
hjer var. Með tilstyrk vegamálastjórans 
hefir nú tekist að útvega manninn, en 
það er alls ekki honum að þakka, frem- 
ur en stjórninni. — pessi námuverk- 
fræðingur hefir verið trúnaðarmaður 
sænsku stjórnarinnar við rannsókn á 
brúnkolanámum þar í landi. Hann er 
ráðinn hjer til næstu áramóta, og er nú 
að rannsaka Tjörnesnámuna, en að því 
loknu er honum ætlað að rannsaka 
kolafundi sem víðast, þó einkum þar, 
sem menn áður vita um kol, svo sem 
á Vestur- og Austurlandi.

Síðari liður till. frá aukaþinginu 
stendur í nánara sambandi við Tjörnes-
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námuna en skýrslan ber með sjer. J?ó 
till. tali um að útvega sjerfræðing til að 
rannsaka kolafundi, þá er ekki í henni 
bannað að hafast eitthvað að áður en 
hann fáist. Síðari liður till. heimilar það 
beinlínis, og telur jafnvel æskilegt, að 
eitthvað sje gert áður.

Fyrst stjórnin vildi nú verða við ósk- 
um þingsins í þessu efni, þá varð það 
úr, að sumarið var ekki látið liða, nje 
heldur beðið eftir tilraunum einstakra 
manna, sem stjórnin vissi ekkert um að 
ætluðu sjer að vinna kol, eða beðið eftir 
sjerfræðingnum frá útlöndum, sem þá 
og lengi síðan var ekkert víst um að 
kæmi.

Stjórninni var nú kunnugt um það, 
— ekki einungis úr fræðiritum, heldur 
og af innlendri reynslu margramanna, 
að surtarbrandur var til víða um landog 
að vart hafði orðið við brúnkol á stöku 
stað. par eð engum sjerfræðingi var til 
að dreifa til kolarannsókna, virtist 
stjórninni helst tiltök að byrja kola- 
nám á þeim stað, þar sem mest var 
fengin reynslan um kolavinslu og nota- 
gildi kolanna. Stjórninni var nú ókunn- 
ugt um, hvernig kol höfðu reynst, þau 
er tekin höfðu verið, nema á Tjörnesi. 
par vissi stjómin með vissu, að surtar- 
brandstekja hafði verið stunduð í 30 ár, 
og brúnkol tekin til eldneytis, stundum 
allmikið, einkum síðustu árin. pað var 
þvi fengin góð reynsla um þessi kol. pó 
það væri ekki efnafræðileg reynsla, þá 
var hún notagildisleg, bygð á umsögn 
manna þar um slóðir, sem höfðu notað 
kolin og reynst þau góð, ef hagað var 
eldstæðum eftir því, sem best hentar 
þessum kolum.

Stjórnin taldi þessa notkunarreynslu 
nokkum veginn ábyggilega. Jeg skal 
geta þess, að einn í stjóminni, fyrver- 
andi fjármálaráðherra (B. K.), veitti

þessu máli mikla athygli. Hann er mjög 
áhugasamur í þessum efnum og hafði, 
meira en nokkur annar í stjórninni og 
meira en nokkur annar í þessari hv. 
deild og í Ed., kynt sjer námufræði og 
steinafræði. Hann hafði skrifast á við 
Benedikt Bjömsson, skólastjóra á Húsa- 
vík, um Tjömesnámuna, og hefi jeghjer 
í höndum brjef, sem Benedikt skrifaði 
þáverandi fjármálaráðherra (B. K.), 
dags. 9. maí 1917. Hefir hann góðfús- 
lega lofað mjer að sjá brjefið, og þó að 
það sje „prívat“-brjef, vil jeg leyfa mjer 
að lesa úr því svolítinn kafla. Hann seg- 
ir svo:

„Eingöngu kol úr þessari námu hafa 
verið notuð hjer á Húsavík í vetur. Verð 
þeirra hefir verið kr. 20,00 tonnið við 
námuna, en kr. 29,00—30,00 hingað 
komið, og hafa flutningar orðið svo 
dýrir vegna óhentugra flutningatækja.

Nú hafði jeg undirbúið kolanám í 
sumar í allstórum stíl, eftir beiðni og 
pöntunum ýmsra manna hjer og kring-
um Eyjafjörð og víðar .......... Menn
hafði jeg ráðið og lagt í allmikinn kostn- 
að með verkfæri og annan útbúnað, 
enda allur atvinnuvegur minn í sumar 
bygður á þessu og miðaður við þetta. En 
nú veit jeg ekki, hvemig um hann fer,ef 
landsstjórnin tekur námurnar til rekstr- 
ar, eða einhverra athafna.

Um notagildi kolanna ber mönnum 
ekki saman. En eftir minni reynslu tel 
jeg kolin hálfgildi góðra enskra ofnkola. 
En rúmgóð og dráttmikil eldstæði þarf 
fyrir þau, ef vel á að fara, þvi þau eru 
svo öskumikil.“

pað er einmitt þetta atriði, sem sumir 
hafa ekki vitað um, sem harðast hafa 
dæmt Tjörneskolin, og ekki er sagt, að 
dómurinn hefði orðið á þá leið, ef rjetti- 
lega hefði verið með kolin farið.

Nú voru send tvö sýnishorn af kolum
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úr þessari námu hingað suður, til rann- 
sóknar, og reyndust þau svo vel, að upp 
frá því var afráðið að byrja að vinna 
þarna.

Á þinginu í fyrrasumar var enn sam- 
þykt þingsályktun í sameinuðu þingi, 
þgskj. 241, þar sem enn fastara er 
kveðið á um öflun eldsneytis, 
sjerstaklega innlendra kola, og er 
stjórninni þar meðal annars heimilað 
fje til leigu og kaupa á kolanámum. — 
Eins og tekið er fram í skýrslunni, var 
náman á Tjörnesi fyrst leigð, en eftir 
að tillagan var samþ. í þinginu, fóru 
fram kaup á öllum námurjettindum í 
Ytri-Tungulandi, 16. ágúst f. á.

Af þessu er það ljóst, að stjórnin hefir 
í þessum' efnum farið eftir skýlausum 
vilja þingsins og heimildum þess, og 
kappkostað að koma þessu ítrekaða á- 
hugamáli þingsins svo til framkvæmda, 
sem henni virtust atvik helst liggja til. 
Stjórnin skildi svo framkomu þingsins 
í þessu máli, að það hefði ekki lagt á- 
herslu á annað meira en að þarna væri 
duglega hafist handa. Auðvitað ekki 
með reikningslegum halla, ef unt væri. 
En hvar er hægt að fá fulla vissu, eða 
þó ekki sje nema viðunanlegar líkur til 
þess, að ekki geti orðið tap á svona stóru 
fyrirtæki, þar sem kunnáttu og reynslu 
vanlar svo tilfinnanlega ?

1 þessu sambandi er rjett að taka það 
fram, að stjórnin hefir, rjettilega, ekki 
látið sitja við kolavinsluna á Tjörnesi. 
Hún hefir, með þeirri bestu aðstoð, sem 
hún getur fengið hjer innanlands, þegar 
sjerfræðing vantaði,látið rannsaka kola- 
fundi á Vesturlandi og Austurlandi og 
gefa þær upplýsingar, sem föng voru á. 
Hún hefir látið rannsaka kolasýnishorn 
hjer í Reykjavík frá ýmsum stöðum, 
útvegað verkstjóra, þar sem þess hefir 
verið óskað, útvegað verkfæri og

sprengiefni og yfir höfuð reynt að 
greiða fyrir kolavinslu sem mest.

Hjer get jeg líka tekið það fram, sem 
er alls ekki í ljóst í skýrslunni,njeheldur 
í viðbótargreinargerð hv. frsm. (G. Sv.) 
við hana, að í þessu hafði stjórnin frá 
byrjun aðstoð og tillögur vegamálastj. 
En í því efni fór stjórnin í varfærnisátt- 
ina, að hún vildi ekki hefja kolavinslu 
nema á þessum eina stað.

J?etta er nú það, sem jeg vildi sagt 
hafa alment um málið, áður en jeg sný 
mjer að skýrslunni sjálfrí. Eins og skýrt 
er frá í upphafi skýrslunnar, kom það 
fram í ræðu hv. frsm. (G. Sv.), að 
nokkru nákvæmar var þar farið út í 
málið.

Ætla jeg nú að taka skýrsluna eins og 
hún liggur fyrir mjer á borðinu, eins og 
öðrum hv. þm.

Fyrst skal jeg geta þess, að það ætti 
að geta verið hv. fjárhagsnefnd ljóst. 
hvers vegna náman var fyrst tekin á 
leigu. Get jeg í efni vitnað til hæstv. 
fyrv. fjármálaráðherra (B. K.), að það 
var fyrir það, að hrcppsnefnd Tjörnes- 
hrepps átti frumkvæði i því. Eftir að 
hreppurinn hafði fengið kauparjett á 
námunni fyrir um 12,000 kr., gerði 
hreppsnefndin fyrirspurn í síma um það 
hvort landsstjórnin vildi ekki leigja 
námuna, og bauð landsstjórninni að 
sitja fyrir leigunni. En einstakur maður, 
porsteinn Jónsson, kaupm. frá Seyðis- 
firði, var þá að falast eftir að fá námuna 
leigða. Leiga fekst ekki lægri en 2400 kr. 
á ári. pannig stóð þá á því, að lands- 
stjórnin gekk að því að leigja námuna, 
fyrir kr. 3,50 fyrir hverja burtflutta 
smálest, sem hv. nefnd og frsm (G. Sv.) 
virðast telja of hátt. Hjer var ekki kost- 
ur á vildari kjörum. Og það held jeg 
rjett með farið, að maður sá, er falað- 
ist eftir námunni til leigu, hafi ekki átt
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kost á henni fyrir þetta, en hefði má 
ske ekki gengið frá, þótt leigan hefði 
verið hærri. pessi leigusamningur gilti 
til hausts, til 1. sept., því að þá var ó- 
ráðið, hvort námurekstri yrði haldið 
lengur áfram á kostnað landssjóðs. En 
svo kemur fram þetta nýja, að Tjörnes- 
hreppur býður landsstjórninni námuna 
til kaups, og þegarsvoþingsályktuninfrá 
þinginu í fyrra líka heimilaði kaup, þá 
varð það að ráði að kaupa námuna fyrir 
16000 kr. Að það sje hálfu meira verð 
en hreppurinn hafði þá nýlega keypt 
jörðina fyrir, er því ekki rjett, en hins 
vegar er það mjög tíðkanlegt á þessum 
dögum, að eignir hækka fljótt í verði, 
án þess að kaup eða almenn viðskifti 
hætti fyrir það. 1 raun og veru var það 
ekki nema eðlilegt, að stjórnin rjeðist 
í að kaupa. Reikningslega sjeð var það 
hagkvæmara en að halda áfram að 
leigja, því að ekki þurfti nema tæpar 
4600 smál. af uppteknum og burtflutt- 
um kolum, til þess að borga kaupverðið, 
og þegar búið var að taka upp 5000 
smál., var það orðið betra en að leigja. 
Jeg ætla ekki að þreyta hv. deild á því, 
að koma fram með þetta sem reiknings- 
dæmi, en hægt er um vik að sannfæra 
sig um, að þetta sje rjett.

Áður en keypt var hafði fyrir nokkru 
verið hafin kolavinsla fyrir norðan, og 
sá verkstjóri ráðinn, sem þegar hefir 
verið nefndur, bæði í skýrslunni og 
ræðu hv. frsm. (G. Sv.). pað er Jónas 
f’orsteinsson. Hafði hann ágætismeð- 
mæli og átti frá háu kauptilboði að 
hverfa, sem verkstjóri við annað fyrir- 
tæki, sem fór í líka átt, eldneytisöflun- 
ina í Reykjavík. Hafði hann áður verið 
nokkuð við námugröft í Dufansdal, og 
auk þess verkstjóri undir yfirstjórn Jóns 
porlákssonar. Var hann ráðinn af at- 
vinnumála- og fjármáladeild stjórnar-

ráðsins í sameiningu. Síðar var svo bætt 
við öðrum manni, Sigurði Jónssyni, af 
því að vinnan var svo margskift og 
verkamenn margir. J?að virðist nú svo, 
að það sje álit hv. nefndar og frsm. (G. 
Sv.), og ef til vill hv. þingdm.ogalmenn- 
ings, að þessi maður hafi verið óheppi- 
lega valinn, af því að hann hafi ekki reynst 
standa í stöðu sinni á þann hátt, er þurft 
hefði, en þar sem sjá má í skýrslunni, að 
vegamálastjóri hafi traust nefndarinnar 
að minsta kosti á móts við það traust, er 
nefndin ber til landsstjórnarinnar, þá 
víkur því einkennilega við, að vega- 
málastjóri hefir ráðið þ e n n a n m a n n 
á f r a m til að standa fyrir vinslu nám- 
unnar. En jeg get nú tekið það fram, 
að þetta er ekki það eina, sem ekki er 
vel samrýmanlegtvið það, sem nefndin 
segir og virðist álíta um málið, svo rök- 
færslan fer stundum út um þúfur.

Kaup gjaldið erað vísu nokkuð 
hátt, en ekki vil jeg segja, að það sje 
nákvæmlega eins hátt og segir í skýrsl- 
unni, en það munar aldrei svo miklu, 
að út af því sje hvellur gerandi. En jeg' 
mun síðar, ef .hæstv. forseti leyfir, skýra 
frá áliti annara manna, sem færa skrif- 
legar ástæður fyrir því, að eðlilegt sje, 
að kaup sje hærra þarna en við nokkra 
aðra atvinnugrein hjer á landi.

Sama er að segja um fæðiskostnað- 
inn, sem jeg er sammála nefndinni um 
að er hjer mjög hár. Mun það og eðli- 
legt, að á þessum stað þurfi fæði að 
vera í kostbesta lagi vegna erfiðrar 
vinnu.

Er jeg þá kominn að því, hvað selt 
hefir verið frá námunni á þessu tíma- 
bili. Skal jeg hjer ekki gera veður út af 
því, þótt þar sje ekki nákvæmlega frá 
skýrt.

Jeg skal taka það fram, að þess er get- 
ið á 2. bls. skýrslunnar, að skipaður hafi
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verið eftirlitsmaður og reiknigshaldari 
við námuna sá maður, er frsm. (G. Sv.) 
drap á, sem sje sýslum. í pingeyjarsýslu. 
pað var þegar jeg fór norður til að at- 
huga námuna, að það kom upp, að nauð- 
synlegt væri, að til aðstoðar um ýms 
vandasöm atriði, yrðu skipaðir 3 menn 
í nefnd. Var það sýslumaðurinn í ping- 
eyjarsýslu, hreppstjóri Tjörneshrepps, 
Jón Jónsson á Hjeðinshöfða, og Egill 
Sigurjónsson, hreppsn.m. á Laxamýri.

Jeg er ekkert smeikur, þótt skrifarar 
þessarar hv. deildar festi þessi nöfn á 
pappírinn, því að jeg er þess fullviss, að 
lífs og liðnum verður þeim ekki borinn 
annar vitnisburður en sá, að þeir hafi 
verð vandaðir sæmdar- og merkismenn, 
og framkvæmdir þeirra hafa sýnt þá 
hvggna menn og athugula. Hv. frsm. 
(G. Sv.) var nú svo nettur, að í sam- 
bandi við þetta fór hann alls ekki út i 
það, að Sigurður Jónsson, fyrrum á 
Ystafelli, hefði ritað upp á greiðsluá- 
vísun fyrir ferðakostnaði sínum norð- 
ur. pað var að eins eitt heiðrað blað, 
eða eitt blað, skulum vjer heldur segja, 
sem hafði það fyrir hvítasunnusálm, að 
jeg hefði farið norður til að ráðstafa búi 
mínu og flytja suður konu mína og börn 
upp á landssjóðs kostnað. 
pað verður eini útúrdúr minn að gera 
grein fyrir þessu. Jeg fór norður á eigin 
kostnað. En í samráði við þáverandi 
hæstv . fjármálaráðherra tókst jeg á 
hcndur að athuga ýmislegt viðvikjandi 
námunni. Fyrir það var ekki borgað 
annað en það, sem gekk í fylgdarmann 
og hesta frá Ystafelli til námunnar. Að 
öðru leyti tók jeg ekkert fyrir þá ferð. 
En þessa skýringu má ekki misskilja 
þannig, að jeg gefi í skyn, að nefndin 
hafi hreyft þessu til að villa sjónir.

pað er margt fleira í skýrslunni, sem 
jeg hefði viljað skýra frekar, en jeg vil

sjerstaklega taka það fram viðvíkjandi 
því, sem skýrslan segir, að „hreinn halli 
á rekstri þessarar námu hafi orðið frá 
miðjum mai f. á. til 9. mars þ. á., á 
annað hundrað þúsund króna“, að þessir 
reikningar eru ekki enn fyllilega endur- 
skoðaðir. Niðurstaða nefndarinnarerþví 
ekki nákvæm. En þetta er ekki svo að 
skilja, að hallinn muni áreiðanlega reyn- 
ast minni. Hann getur eins vel orðið 
nokkuð meiri.

pað er rjett, að kolaverðið var fyrst 
35 kr., og var því haldið nokkuð lengi. 
Að kolaverðið var ekki hækkað þegar 
landssjóður tók að vinna námuna, staf- 
aði af því meðal annars, að þegar náma- 
vinnan byrjaði, þá var þar fyrir vinnu- 
flokkur, eins og líka hv. frsm. (G. Sv.) 
drap á. Varð það að samkomulagi, að 
þessi flokkur rjeði sig til landssjóðs, 
þannig að báðir flokkarnir lögðu saman. 
En sá flokkur var búinn að lofa nokkr- 
um kolum fyrir þetta litla verð.

Að setja verðið svo í byrjun, að sýnt 
væri, að reksturinn bæri sig, var ekki 
svo auðvelt, þar sem um nýtt fyrirtæki 
er að ræða, með nýjum áhöldum og öðr- 
um dýrum verkfærum.

pað stendur í nál., að kaupendum og 
nevtendum þessara kola hafi víst þótt 
nóg fyrir þau gefið. petta getur vel ver- 
ið rjett fullyrðing að einhverju leyti, 
en þá verður það líka að byggjast á því, 
að svo mikill sje gæðamunur á þessum 
kolum og kolunum úr Hringversnám- 
unni, að ekki hafi verið gerlegt að selja 
þau hærra verði en þetta. Skal jeg láta 
mjer nægja að taka það fram, að þessi 
fullyrðing á ekki við sönnunargögn að 
styðjast.

pá segir svo, í niðurlagsorðum skýrsl- 
unnar, að yfirstjórn þessafyrirtækishafi 
verið i höndum atvinnumálastjórnar 
landsins. pað er að nokkru leyti rjett,
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•en eins og jeg hefi áður vikið að, hefir 
og þáverandi forstöðumaður fjármála- 
deildarinnar, hv. 1. þm. G.-K. (B. K.), 
látið sjer mjög ant um málið, meðan 
það var á undirbúningsstigi, og öllum 
helstu framkvæmdaratriðum i stjórn- 
.artið hans. En þótt hann hefði lítil af- 
skifti af fyrirtækinu, er það var komið 
í fast horf, þá var hann sá, sem var líf- 
ið og sálin i framkvæmdum þessum i 
hyrjun, og mest vann að þvi að koma 
því í það horf, er það hafði i síðastliðn- 
nm ágústmánuði, og gæti þvi nefnd- 
in eins vel beint aðfinslum sinum þang- 
að að mestu leyti.

J?á kem jeg að þeim stað í skýrslunni, 
sem styðst við brjef frá cand. Einari 
Gunnarssyni, og er allhörð ummæli 
um reikningsskil og annað. par er nú 
að vísu vikið að nokkru leyti að því,að 
stjórnin hafi ekki vandað til þeirra 
manna, er þar er veist að, nje haft eft- 
irlit með þeim. Jeg hefi nú áður nefnt 
þessa menn, og skal jeg ekki fara langt 
út i þau orð, en að eins taka það fram, 
að þetta er slitið út úr sambandi, mið- 
að við brot af reikningunum og haft 
eftir ónákvæmum og ósamhljóða sim- 
skeytum, sem oft er ómögulegt að segja 
um, hvernig stendur á að ósamhljóða 
eru, og vitanlega stundum eru röng, 
enda vitnar bæði þessi maður og vega- 
málastjóri nokkuð annað að lokum.

Eftir þetta víkur skýrslan mest að 
vegamálastjóra landsins, og að málið 
hafi verið honum í hendur fengið, „þeg- 
ar í þetta hirðuleysis-óefni var komið“. 
Jeg hefi nú áður tekið það fram, að 
vegamálastjórinnvarbúinn að hafa áður 
ýms afskifti af námunni, sjá um kaup á 
verkfærum og útvegun á fleiru, með 
aðstoð verkstjórans, sem þá kom suður, 
hefir einmitt unnið að þessu, sem mig

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

minnir, að hv. frsm. (G. Sv.) bendlaði 
við fyrirhyggjuleysi. Loks er það sagt, 
að hann hafi, eftir að hann tók við, feng- 
ið plögg námunnar í hendur frá stjórn- 
arráðinu og heimtað til sín að norðan 
alla reikninga og bækur. Og síðan hafi 
hann með þau gögn i höndum gert 
reikningsskil yfir rekstur og hag nám- 
unnar frá byrjun. þótt þetta sje má ske 
ekki algerlega rangt, er það ekki nægi- 
lega s k ý r t og talsvert villandi.

Enn segir skýrslan, að vegamálastjóri 
hafi útvegað sænskan verkfræðing, 
reyndan mann og dugandi. Sannleik- 
urin er nú sá, að það gerði stjórnarráð- 
ið með aðstoð stjórnarskrifstofunnar í 
Höfn og Kirks verkfræðings. Jeg hefi 
alls ekki viljað draga af þessum heið- 
ursmanni, vegamálastjóranum, þann 
tvísýna heiður að hafa útvegað þennan 
mann. En það er nú fremur stjórnarinn- 
ar verk, og býst jeg við, að sumir menn 
álíti það eitt af„ axarsköftum ogskakka- 
föllum“ stjórnarinnar að útvega mann- 
inn. Jeg vil með þesu benda á, að hann 
var ekki einn um það, svo að hann þurfi 
ekki að vera einn um ábyrgðina, þegar 
þar að kemur.

Enn er þess getið, í sambandi við 
vegamálastjóra, að nú sje náman „und- 
ir hæfri og ábyggilegri stjórn“. En þess 
er ekki getið, hve margir þátttakendur 
eigi að felast undir þessu samnafni 
„hæfri og ábyggilegri stjórn“. Sennilega 
er það, að landsstjórninni frátekinni, til- 
sjónarnefnd námunnar, verkstjórar og 
dagleg stjórn námunnar. Ef svo er, þá 
vikur því undarlega við, að í þessa hæfu 
og ábyggilegu stjórn ræður vegamála- 
stjóri sama aðalverkstjórann og áður. 
Hann mun ráðinn til hausts. pað ber 
því alt að sama brunni. þrátt fyrir góð- 
an vilja kann jeg ekki að hugsa öðru-

27



419 Þingsályktunartillðgur feldar.
Tjðrnesnáman.

420

vísi en svo, að hjer kenni, sem víðar hjá 
nefndinni, dálítils ósamræmis.

Ætla jeg svo ekki að fara fleiri orðum 
um þessa skýrslu, en tala dálítið meira 
um málið frá almennu sjónarmiði. pað 
sem bæði hv. nefnd og allir aðrir, er 
nokkuð vita rjett í málinu, reka fyrst 
augun í, er þessi reikningshalli. Hann er 
mikill — alt of mikill — er mjer óhætt 
að segja.

Jeg ætla nú ekki að vera svo hlut- 
drægur og ósanngjarn að segja, að ekk- 
ert hafi farið lakar í þessu efni en rnátt 
hefði og átt að fara með bestu fyrir- 
hyggju og aðgerðum. En á þeim tíma 
og undir þeim sjerstöku aðstæðum, sem 
nú er um að ræða, hygg jeg að hv. 
nefnd hefði varla getað það heldur, svo 
öllum hefði vel likað. En gætuin betur 
að. Er ekki þetta vanalega reynslan, 
þegar eitthvað á að kanna, ráðast í 
eitthvert fyrirtæki á óþektu svæði? 
Auðvitað er það ekki fullgild afsökun, 
en þó má taka tillit til þess. En hvað 
hafa menn svo í aðra hönd? Af skaða 
verða menn hygnir, en ekki ríkir. Og 
ef vjer gætum orðið hygnir af skaða í 
þessu tilfelli, þá hefði þettaorðiðtilnokk- 
urs góðs. En þess verður og að gæta 
um þennan reikningshalla, að tapið er 
ekki eins mikið fyrir þjóðf jelagið í heild 
og það sýnist á pappírnum. Tel jeg þar 
þá fyrst til, að margir menn hafa þar 
fengið góða atvinnu og fengið hátt 
kaup, þó eigi of hátt miðað við það 
hins vegar, að þeir hafa orðið að hætta 
lífi sínu, þótt sem betur fer engin stór- 
slys hafi orðið. þótt hjer sje ekki að 
ræða um dýrtíðarhjálp í eiginlegum 
skilningi, þá er þó ekki rjett að segja, að 
þetta fje sje tapað fje þjóðfjelaginu. Og 
þótt kolaverðið sje lágt, þá er þar heldur 
ekki tapað fje þjóðfjelaginu, þótt það 
standi ekki í landssjóði. Og ef kolaverðið

í þessari námu hefði frá upphafi verið 
55 kr. fyrir hverja burtflutta smálest, 
þá væri þegar höggið stórt skarð i 
reikningshallann, um eða yfir 30 þús. 
kr. En jeg hefi sagt ástæður til þess áð- 
ur, að það verð var ekki sett í upphafi. 
petta er ekki svo hátt verð, þegar miðað: 
er samtímis við verð á útlendum kolum, 
og ef menn halda því föstu, sem ekki er 
hægt að mótmæla, að hitagildi Tjörnes- 
kolanna er að minsta kosti % á móti út- 
lendum kolum, þá er það ekki hátt. Til 
þess að jafna reikninghallann, þó ekki 
verði með því að Ieggja peninga inn 
í reikninginn, má enn taka það fram, að 
jeg get ekki sjeð það, að án þess, að þessí 
náma hefði verið rekin, hefði orðið mik- 
ið úr öflun kola, eða slík öflun fram- 
kvæmd með slíkum áhuga og nú eru 
líkur til að verði sumarið 1918.

þess ber að gæta, að þetta er tilrauna- 
stöð, og að ekki má gera þær kröfur 
til þeirra að þær borgi sig alveg reikn- 
ingslega; það er ekki frá því sjónarmiði 
svo sjerlega mikið hrygðarefni, auk þess 
sem þarna má taka til fyrirmyndar í 
hinu góða, og þó að þar hafi einnig kom- 
ið fram eitthvað, sem ekki er gott, þá 
er það að mínu áliti ekki nema eðlilegt, 
að slíkt komi fyrir. í útlöndum eru slík- 
ar tilraunastöðvar hafðar á kostnað rik- 
isins, og í sambandi við þetta vil jeg 
benda á, að engin reynsla var fyrir því, 
að Tjörneskolin væru nothæf tilaðknýja 
fram gufuskip; nú er þegar búið aS 
panta talsvert mikið af þeim í þessu 
skyni, og þetta styrkir þá hugsjón, og 
flýtir má ske fyrir framkvæmd hennar, 
að landsmenn eigi sjálfir þau skip, sem 
þeir þurfa og knúð sjeu, má ske 
að nokkru leyti, má ske að öllu leyti, 
með innlendu eldsneyti. Jeg tel þetta 
mjög mikilsvert nú, þar sem lítil vissa 
er fyrir öflun útlendra kola og verðið
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afarhátt. Auk þess er ékki nema sann- 
gjarnt að taka tillit til þess, sem al- 
staðar, ekki má ske undantekinigarlaust, 
en undantekningarlítið, kemur fram, að 
það, sem hið opinbera lætur starfrækja 
á almenningskostnað, verður venjulega 
dýrara en það, sem einstaklingar hafa 
með höndum. pað reynist venjulega svo, 
að þeim mönnum verður klaksárt, er 
klakann brjóta og rennuna ryðja. En 
á fyrir það að halda höndunum í skauti 
sjer, og það einmitt á þessum tímum? 
Jeg segi nei. Mjer finst tímamir kalla 
til þjóðarinnar, fremur en nokkru sinni 
áður, að reyna sem flest bjargráð, og þá 
fyrst þau, sem blasa við augunum í 
heimahögunum, eða eru fólgin þar, ef 
vel er leitað. pað kemur líklega fram á 
þessu þingi, hvaða stefnu hv. þm. fylgja 
i þessu efni, en það dugir þó ekki að 
fylgja i þessu efni gömlu reglunni, að 
spara eyrinn, en kasta krónunni.

Jeg ætla enn að taka það fraro og 
halda fast við það, að það var rjettur 
skilningur hjá stjórninni að kosta sem 
mests kapps um að afla innlends elds- 
neytis. í sambandi við það vil jeg benda 
á till. síðasta þings, að láta rannsaka 
sem best alla móvinslu, og þó þessi till. 
væri ekki frá öllu þinginu, og feld með 
eins atkv. mun i Ed., áleit stjórnin þó 
sjálfsagt að halda henni fram, og jeg 
held líka, að það sje i samræmi við 
skoðun flestra manna, að bera geri sem 
mest að því að safna innlendu elds- 
neti. En má ske vill þetta þing heldur 
verja dýrum tíma sínum til að þrátta 
um þetta mál, ekki að eins þetta eina, 
heldur og hvert annað mál, sem hverj- 
um einstökum þm. kann til hugar að 
koma, en að athuga það i stærri drátt- 
um, athuga málið í höfuðatriðum og 
i sambandi við þá tíma, sem yfir standa 
og i vændum eru, og í sambandi við

þetta vil jeg halda því fram, að afskifti 
þings og stjórnar um eldsneytismálefni, 
þar á meðal Tjörnesnámuna, eru ekki 
ásökunarverð, heldur sjálfsagt að gera 
hið ítrasta til að halda þvi áfram, þó að 
margt sporið geti verið misstígið við 
það.

Jeg get ekki látið vera að benda á tvö 
hliðstæð dæmi. Annað er Vestu-útgerð- 
in; þar kom mikið fje fram sem reikn- 
ingshalli, en hvemig fór? Menn gáfust 
ekki upp,og nú er hugmyndin viðurkend 
sem góð, og verður það áfram, og eftir 
ósk og samþykki hins háa Alþingis höf- 
um við nú allgóð skip, kostuð á eigin 
ábyrgð, og ætlum með jafnaðargeði að 
bera það, þótt einhver halli kunni að 
verða. „Ekki fellur trje við fyrsta högg,“ 
og stefnan í þvi máli sýnist vera rjett.

Hitt dæmið er þessu hliðstætt. pað var 
víst bæjarstórn þessa bæjar, sem undir- 
bjó mótak á síðasta ári; jeg skal ekki 
fara út í mjög miklar skýringar um það 
atriði; nokkur meginatriði get jeg minst 
á, og þá fyrst það, að land til að vinna 
úr móinn þurfti hvorki að kaupa nje 
leigja dýrum dómum, því að bærinn átti 
það sjálfur. pað var kostað upp á að fá 
mann til yfirstjómar, mann, sem al- 
menningur áleit mjög góðan fjármála- 
mann, mann, sem lengi hafði verið trún- 
aðarmaður stjórnarinnar o. s. frv. Öld- 
um saman höfðu menn þekt móvinslu, 
svo að þar var ekki um neina nýja braut 
að ræða, hvað það snerti; líkindaleg á- 
ætlun var gerð um, hvað mórinn myndi 
kosta, og eftirlit bæjarstjórnarinnar, 
sem hafði mörgum góðum mönnum á 
að skipa, gat verið mjög handhægt. ÖIl 
þessi skilyrði voru þýðingarmikil og 
voru fyrir hendi, en hvernig fór? pað 
er hv. þgdm. kunnugt, að þrátt fyrir 
þessa góðu aðstöðu varð mórinn miklu 
dýrari en áætlað var, og mjer er sagt, að
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mikill skaði hafi orðið á fyrirtækinu, 
enda svo skifti tugum þúsundaaðkrónu- 
tali. petta er ekki sagt til að álasa 
hinni góðu bæjarstjóm hjer í Reykja- 
vik. Eftir því, sem jeg veit best, ætlar 
bæjarstjórnin að halda áfram, en gefast 
ekki upp við reynsluna, og hafi hún 
þökk fyrir!

Jeg vil þá ekki þreyta hv. deild mjög 
mikið fram yfir þetta, en jeg get samt 
ekki annað en drepið á álit þess manns, 
sem nánar þekkir alla aðstöðu þarna 
við Tungunámuna heldur en jeg, og 
nefndur er áður í sambandi við þetta 
mál; það er hr. Einar Gunnarsson cand. 
phil., 1 skýrslu, sem hann hefir gefið 
um reikningshald námunnar, tekur 
hann það fram, að reikningshaldarinn, 
Benedikt Björnsson kennari, ásamt 
sýslum. á Húsavik, hafi að mestu lokið 
ársreikningum námunnar áður en þessir 
reikningar voru sendir til vegamála- 
stjórans.

Jeg býst nú við, að sumir hv. þm. 
muni þekkja svo sýslumanninn í ping- 
eyjarsýslu, að þeir trúi því ekki, að hann 
eigi svo óheppilega hlutdeild í málinu, 
eins og skýrslan sýnist vilja benda til. 
Annars gæti jeg drepið á það, að hv. 
þm. S.-þ. (P. J.) hefir skoðað námuna, 
og gæti því, þótt hann vildi ekki blanda 
sjer inn í þessi sjerstöku atriði, gefið 
hv. deild einhverjar upplýsingar.

Gagnvart því, sem sagt er um kaup 
o. fl., vil jeg benda á það, sem vegamála- 
stjóri segir:

„V i n n a n. Kaup er nokkuð hátt. 
saman borið við verkal. við aðra vinnu, 
en þess ber að gæta, að vinnan í nám- 
unni er óvenjulega ströng og erfið; 
menn verða að standa hálfbognir að 
vinnunni, andrúmsloftið í námugöngun- 
um þungt og rakt, úr loftunum lekur 
jafnan meira og minna, og hefir víða

kveðið svo mjög að þeirri vætu, að menn 
hafa ekik getað varið sig með vosklæð- 
um, svo þeir hafa verið gegnvotir innan 
klæða allan daginn. Má nærri geta, að 
slíka aðbúð þola einungis vel hraustir 
menn, nema verða fyrir heilsutjóni. pá 
er og eðlilegt, að fæði og þjónusta verka- 
manna undir slíkum ástæðum verði 
dýrara en venja er.

Kostnaðurinn. Auk aðalhússins, 
sem gert var í fyrra sumar, er þar timb- 
urskúr allstór, gerður í fyrra vor, til 
sumardvalar fyrir verkamenn, enn 
fremur smáskúrar og smiðjuhús. Allar 
þessar byggingar hafa kostað rúmar 40 
þús. kr., en ekki stóra húsið eingöngu, 
eins og talið er í skýrslunni; það hefir 
kostað sem næst þá upphæð, sem það 
er virt (33 þús. kr.). — Óhætt að full- 
yrða, að kolin hafa ekki verið lakari en 
islensk kol yfirleitt, ekki að marka 
mismunandi skoðanir manna um gæði 
innelnds eldsneytis, fer meðal ann- 
ars mjög eftir eldstæðum, hvernig 
það reynist hverjum einstökum. Hefir 
verið lagt fyrir verkstjórnina, að hreinsa 
sem best frá kolunum óbrennanleg efni.

Niðurlagsorð. Reikningar, sem 
að norðan komu eftir áramótin, frá 
sýslum. og ráðsmanni námunnar, Ben. 
B., hafa sýnt, að rangar voru ályktanir 
þær, sem E. G. bygði á nokkrum mis- 
fellum í framtali kola i birgðum. Á- 
stæðan til þeirrar ónákvæmni, er hann 
finnur í skeytum sýslum. og verkstjóra, 
er sú, að mjög er erfitt að telja fram 
kolabirgðir eftir teningsmáli þeirra, þar 
sem þau eru að mestu geymd á víð og 
dreif í göngum, en vigtun þeirra alt of 
kostnaðarsöm. Um reikningsskil hlut- 
aðeiganda má fullyrða, að þau sjeu i 
góðu lagi. Sjóðbækur hafa auðvitað 
verið haldnar, og skrá um afhending 
kolanna."
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Já, „lengi býr að fyrstu gerð,“ og jeg 
vona, að þessi fyrsta gerð hv. frsm. 
(G. Sv.) og mín sje svo mikils virði, að 
hv. þgdm. fari nú að geta gert sjer dá- 
litið betri grein fyrir því, hvernig þeir 
vilja snúast við þessu máli, og þá með 
sjerstöku tilliti til þingsályktunartill. 
þeirrar, sem hjer liggur fyrir, bæði 
gagnvart fyrri og síðari lið hennar, en 
gagnvart þingsályktunartill. vil jeg enn 
leyfa mjer að benda á, hvernig vega- 
málastjóri litur á málið. Hann segir sem 
svo gagnvart fyrri lið hennar:

„Sænski verkstjórinn, sem kominn er 
norður fyrir nokkru, hefir enn ekki get- 
að látið uppi álit sitt um námuna, bíð- 
ur þess, að sænsku verkfærin komist i 
hendur hans; þó má ráða af síðustu 
vikuskýrslu, að eftirtekjan hefir orðið 
nokkuð betri tiltölulega en undanfarið. 
Nú sem stendur vinna í námunni að 
eins 20—25 manns, og er unnið mikið 
að útskipun til kaupenda. Af þessum 
mönnum eru að eins 10 ráðnir sumar- 
langt, með þvi skilyrði þó, að þeir skuli 
skyldir að vinna að annari vinnu, t. d. 
vegagerðum, ef hætt yrði i námunni. 
Fleiri menn vera að svo stöddu ekki 
fastráðnir, en ef eftirtekjan eykst svo, 
þá er farið verður að vinna með sænsk- 
um verkfærum, að sj áanlegt er, að rekstr- 
artap mundi fara mjög minkandi, er 
sjálfsagt að halda vinnu áfram á þess- 
um stað.

Aðstaða að kolanámi hjer á landi hef- 
ir alstaðar reynst svo erfið, að tap hefir 
orðið á því hingað til, en kolin seld 
miklu hærra verði en Tjömeskol. Má 
ekki horfa í slíkt í eldsneytisvandræð- 
um þeim, sem nú vofa yfir. Hvergi hefir 
verið tekið upp líkt því eins mikið af 
kolum og í Tungunámu, nú um 2 þús. 
tonn, þar lagt þegar í allan undirbún- 
ingskostnað, og ekki sannað enn, að að-

staða sje lakari en á öðrum stöðum, er 
einstakir menn eðabæjarfjelöghafalátið 
vinna“.

Mjer finst nú, að þegar menn athuga 
þetta álit vegamálastjórans, þá sje það 
ljóst, að hann vill láta halda áfram að 
vinna þama til haustsins, og er þegar 
búinn að ráða menn, nokkra að minsta 
kosti, og vill láta þessi nýju verkfæri og 
þennan nýja sænska námamann njóta 
sín þarna, og hvað síðari liðinn snertir, 
tekur hann það fram, að það muni verða 
að hans till. haldið áfram í sömu átt, 
enda hefir kolanámið í Gunnarsstaða- 
gróf sætt svo góðum undirtektum í 
þessari hv. deild, sem framast verður 
kosið. Mjer finst líkindi til þess, að það 
verði vegamálastjórinn, sem mestu ræð- 
ur um þetta, og að stjórnin muni fara 
mest að till. hans um það, enda veit jeg 
ekki annað en að hann sje nú bráðlega 
búinn til þess að fara norður sjálfur.

Af því að jeg býst ekki við, að jeg 
muni þreyta hvorki mig nje hv. þing- 
deild á þvi að taka til máls aftur, verð 
jeg að víkja nokkrum orðum að þeim 
orðum hv. þingdeildarmanna, sem at- 
hugaverð eru að mínum dómi, og nefna 
það, að náman var keypt, en ekki leigð 
áfram. Jeg hefi líka gert grein fyrir ferð 
fulltrúans hingað suður, sem hv. frsm. 
(G. Sv.) ekki lagði mikið upp úr. — 
Um afgreiðsluna get jeg ekki dæmt, 
hvað sem hv. nefnd kann að hafa fyrir 
sjer í því efni. Um laun verkstjórans 
skal það sagt, að það er satt, að þau eru 
nokkuð hærri en þau laun, sem honum 
buðust hjer í Reykjavík, en að minni 
hyggju alls ekki hærri en það, sem verk 
þetta var erfiðara og hættulegra heldur 
en að vera flokkstjóri hjer við móvinslu 
í Reykjavík.

þá er eitt stórt atriði í málinu, sem jeg 
hefi miklu verri aðstöðu að minnast á
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en hv. frsm. (G. Sv.), og það er námu- 
rekstur porsteins kaupmanns Jónsson- 
ar, þar sem jeg hefi engar skýrslur þar 
að lútandi. Jeg verð þess vegna að sleppa 
því að mestu að minnast á það, — en 
hann mintist á það, hv. frsm. (G. Sv.), 
að tveir hefðu verkstjórarnir verið. pað 
stafaði af þvi, að oft þurfti að vinna 
á tveim stöðum í einu. pað þurfti að 
moka frá lausagrjóti, halda svo áfram 
mokstrinum, til þess að finna næsta lag, 
og svo þurfti einnig að mynda námu- 
göng inn í fjallið.

pá nefndi hv. frsm. (G. Sv.) það einn- 
ig, að það hefði verið unnið að kolaleit 
á kolalausu svæði; þar er hann víst 
kunnugri en jeg, en sagnir voru um það, 
og ýmsar menjar báru vott um, að þessi 
þrjú kolalög væru ekki alt sem þar 
væri, heldur væru þar fleiri lög, og var 
varið talsverðum tíma og kostnaði til 
að komast að raun um, hvort svo væri.

pá mintist hv. frsm. (G. Sv.) á undir- 
búninginn til vetrarins. í þessari um- 
ræddu ferð, sem verkstjórinn fór hingað 
suður, var hann að undirbúa þesskonar 
Öflun á bæði verkfærum og matvælum, 
og hafði þar til leiðbeiningar vegamála- 
stjóra, og held jeg, að frávera hans hafi 
ekki staðið í vegi fyrir starfinu í nám-
unni.

Notagildi kolanna mintist hv. frsm. 
(G. Sv.) einnig á, en um það hefir verið 
nægilega rætt. pað er óhugsandi, að 
þessi kol úr Hringversnámunni hafi ver- 
ið þeim mun betri, að skjóta þurfi mjög 
skökku við. pví betur hefir porsteinn 
kaupm. Jónsson ekki skaðast á sinum 
námurekstri.

Jeg hefi skilið það svo, að það hafi 
þótt okurverð á eldsneytinu frá Tungu- 
námunni, en það ber alt að sama brunni 
fyrir mína hugsun, að alt það, sem mæl- 
ir með rekstri Hringversnámunnar og

sýnir góð afdrif þess rekstrar, það mælir 
líka með framhaldsrekstri Tungunám- 
unnar, vitanlega undir góðri og ábyggi- 
legri stjórn. petta er „logikken“ í þessu 
máli, og þá nær það ekki nokkurri átt, 
að það hafi verið ófært að vinna í henni. 
En setjum svo, að þetta sj« rjett, þá er 
komið að þvi, sem hjer stendur í till., að 
það sje alls ekki óhætt að halda áfram 
rekstri Tungunámunnar.

Niðurlagsástæður hv. frsm. (G. Sv.) 
fanst mjer vera þessar:

parna hafi ekki átt að vinna. pví hefi 
jeg þegar svarað. — Eftirlit hafi verið 
slæmt og verkstjórinn eigi dugað sem 
skyldi. Jeg skal ekki bera á móti því, 
og hefi aldrei gert, að ýmsu kunni að 
hafa verið ábótavant í þessu efni. En 
vitanlega hafa þeir menn, er standa 
áttu fyrir námurekstrinum, verið ráðnir 
eftir bestu vitund og þekkingu, með 
hliðsjón af því, að þeir áttu heima i 
grend við námuna.

pau hafa verið forlög þessarar stjórn- 
ar, að henni hefir jafnan verið borið á 
brýn, að hún velji óheppilega menn sjer 
til aðstoðar. En gaman væri að reyna 
þetta nánar, hversu einróma dæmt yrði 
um mannaval hjer í salnum, ef farið 
væri að biðja hvern einstakan þm. að 
velja menn til einhvers verks og skrifa 
nöfn þeirra á seðla. Ætli tillögurnar 
yrðu ekki álika margar og hv. þm.?

Jeg vil láta hv. frsm. (G. Sv.) njóta 
sannmæhs, og segja honum það til lofs, 
að ræða hans var flutt skörulega, en þó 
hógvær. f lok ræðunnar var hann að 
vísu nokkuð harðorður, en um það vil 
jeg ekki fást, enda mun honum hafa 
virst þau orð rjettmæt. pykir mjer gott 
að eiga orðastað við menn, ef úr því þarf 
ekki að verða orðakast, sem jeg vil ekki 
láta eftir mig liggja.

Loks drap hv. frsm. (G. Sv.) á nokkur
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smáatriði. Jeg held, að hv. nefnd hafi 
misskilið það, hvernig varið var um 
reikning manns eins, er kom að norðan. 
Hann sendi reikning í tvennu lagi. Hann 
vildi fá goldið kaup og ferðakostnað til 
Reykjavíkur, svo sem um hafði verið 
samið. í annan stað vildi hann fá kaup 
fyrir ákveðinn tíma, sökum þess, að 
honum hefði verið ólöglega sagt upp. 
Stjórnarráðið sendi fyrirspurn til verk- 
stjóra, og kom þá í Ijós, að maðurinn 
átti rjett á því að fá goldið kaup þar til 
hann kom hingað til Rvíkur og ferða- 
kostnað að norðan. En honum hafði ver- 
ið löglega sagt upp vinnunni, og fjekk 
hann því eigi greiddan þann hluta reikn- 
ingsins.

Hv. frsm. (G. Sv.) lagði áherslu á 
það, að síðastliðið Alþingi ætti enga sök 
á þessum m.'sfellum. En eins og jeg hefi 
tekið fram, skildi stjómin vilja þingsins 
á þá leið, að hún skyldi gera þær fram- 
kvæmdir, er best þætti henta, og liggja 
fyrir slíku nóg gögn í þingtíðindunum.

Jeg býst við því, að margir sjeu orðnir 
þreyttir á þvi að hlusta á skýringar 
stjómarinnar. Mun jeg þvi láta hjer 
staðar numið og tala sem minst um 
þetta mál framvegis. Jeg hygg, að jeg 
hafi bent á meginatriði þessa máls nógu 
skýrt til þess, að hv. þm. geti glöggvað 
sig á því, áður en þeir afgreiða málið. 
Mál þetta er stórt mál. Eigi svo mjög 
vegna tekjuhallans, eins og hins, hvort 
ástæða sje til, að almenningur — ein- 
stakir menn eða fjelög — haldi áfram 
þeirri stefnu, að afla innlends eldsneytis, 
sjerstaklega surtarbrands og kola.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Hæstv. at- 
vinnumálaráðherra hefir nú komið 
fram með það, er hann vill láta um mælt 
um þetta mál. Ekki hefir hann gefið 
nein loforð um að tala frekar i þessu

máli, og skal jeg síst lasta það. Mönnum 
mun samt þykja nógu lengi að verið frá 
þeirri hálfu, ekki meiri skýringar en 
hv. deild hefir fengið á þeim atriðum, 
er skýrsla nefndarinnar og ræða mín 
gaf tilefni til.

Hæstv. atvinnumálaráðherra gat þess, 
að i skýrslu nefndarinnar vantaði margt 
til þess, að menn gætu myndað sjer álit 
um málið í heild sinni. petta er að því 
leyti rjett, að enn vantar allmikið á það, 
að öll kurl komi til grafar frá stjórnar- 
innar hendi. Skýrsla nefndarinnar bygg- 
ir á skilríkjum þeim, sem fyrir henni 
lágu, öllum samt, og er hún allítarleg 
um aðalatriðin. En af þvi að ýms skil- 
riki vantar, ræðir skýrslan ekki nógu 
ítarlega um öll atriði, sem um er deilt.

Jeg hefi þegar getið um tildrög þessa 
máls og drepið á það, hvernig þær 
þingsályktunartill. voru vaxnar, er 
aukaþingið 1916—17 og þingið í fyrra 
samþyktu. Till., sem aukaþingið í hitt 
eð fyrra samþykti, lagði fyrir stjómina 
að framkvæma ábyggilega rannsókn, 
eigi einungis á gæðum kola, heldur og 
á vinsluskilyrðum öllum. petta hefir 
hæstv. stjórn ekki uppfylt, hvernig sem 
á því stendur. Hæstv. atvinnumálaráðh. 
taldi erfitt að fá sjerfróðan mann frá 
útlöndum. En hann gat þess ekki, að 
stjórnin hafi gert aðrar tilraunir í þvi 
efni en að skrifa islensku stjórnardeild- 
inni í Kaupmannahöfn.

pá er nú fram komið, að er umsjón 
námunnar var fengin í hendur verk- 
fræðingi, er þekkingu hafði i þessum 
efnum, þá fyrst kom skriður á málið. 
Hæstv. atvinnumálaráðh. gat þess, að 
auk vegamálastjóra hafi Kirk verkfræð- 
ingur átt drjúgan þátt í að útvega nám- 
unni verkfæri og annað þess háttar. En 
það gerðist alveg nýverið. Og yfirleitt 
hefir nálega alt það verið framkvæmt
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nýlega, er til umbóta miðar. pað verður 
því ekki afsakað, sem ábótavant hefir 
verið um langan tima, þótt nú fyrst 
sje ráðin einhver bót á því.

pingsályktunartill. frá aðalþinginu 
1917 gefur tilefni til þess að skilja vilja 
þingsins á þá leið, að vinna skuli inn- 
lent eldsneyti, afla surtarbrands og kola 
eftir því, er tiltækilegt sje. Stjómin skil- 
ur þetta þannig, að hún skuli kaupa 
námuna á Tjörnesi og halda áfram 
rekstri hennar, hvernig sem gangi. Ekki 
get jeg skilið þingviljann svo, og ekki 
kom hann þann veg fram. pó að þingið 
samþykti, að vinna skyldi innlent elds- 
neyti, var ekki hægt að skilja það svo, 
að stjórnin skyldi t. d. kaupa námuna, 
er hún þegar hafði leigt og átti kost á 
að fá leigða framvegis.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi leig- 
una á námunni ekki háa, eftir því sem 
nú væri um að gera. petta má til sanns 
vegar færa, er litið er á það, hve dýrt 
alt er orðið. Jeg gat þess, að afstaðan 
væri þannig, af hálfu hreppsins, að ekki 
væri ástæða fyrir hann að okra meir á 
námunni gagnvart landssjóði en góðu 
hófi gegndi, þar sem landssjóður ætlaði 
að láta vinna námuna til gagns einkum 
fyrir þennan landshluta í heild sinni, og 
auðvitað sjerstaklega þann hrepp.

Og þegar þess er gætt, hvílíkan hagn- 
að sveitin hefir af námurekstrinum, er 
það þvi meir áberandi, að hreppurinn 
skyldi leyfa sjer að níðast á landssjóði, 
og enn meiri furða, að stjórnin. skuli 
hafa látið það viðgangast. pingeyjar- 
sýsla hefir fengið langmest af þessum 
kolum af öllum sýslufjelögum utan 
Reykjavíkur; til Rvíkur komu 310 
smál., en pingeyjarsýsla f jekk 300 smál. 
(Atvinnumálaráðherra: pingeyjarsýsla 
fjekk að eins 4 smál. af dýrtíðarkolun- 
um). Já, en það breytir ekki því, að

kolanámið á Tjörnesi var svo bersýni- 
lega i þágu hreppsins, að full ástæða 
var fyrir landsstjórnina að taka i taum- 
ana.

pað er enn þá óskýrt, hvað lands- 
stjórnina rak til þess að kaupa námuna. 
Menn geta leitt getur að því. Ef til vill 
hefir verið hert á stjórninni, að hún 
skyldi kaupa, en stjómin verið veil fyrir 
og látið til leiðast til kaupanna, þó að 
ekkert lægi formlega fyrir, er sýndi, að 
kaupin væru hentug eða nauðsynleg.

pað er rjett, að hið opinbera gerir 
iðulega tilraunir, sein búast má við að 
beri sig ekki, og menn hafa einnig verið 
við því búnir, að halli yrði einhver á 
þessari tilraun fyrst í stað. En hjer er 
um annað og meira að ræða en fyrstu 
tilraun. í fyrsta lagi hefir stjórnin van- 
rækt að gera ábyggilega rannsókn á því, 
hvort reksturinn væri tiltækilegur eða 
gæti borgað sig. Og í öðru lagi er timinn 
svo langur, að um tilraun getur ekki 
verið að ræða lengur en þá fram á mitt 
sumar í fyrra. Var þá nokkur reynsla 
fengin, sem stjórnin átti að vita deili á, 
og lítt afsakanlegt að halda vinnunni á- 
fram i sama formi sem áður.

pá vík jeg að vinnubrögðunum og 
verkstjóranum. Verkstjórinn var kvadd- 
ur hingað suður til þess að undirbúa 
vetrarvinnu. pað gat hann hvorki hjer 
nje gerði. Hið eina, sem hann gat gert, 
var að undirbúa veruna fyrir norðan, 
afla matvæla og þ. h. þeim mönnum, er 
norður áttu að fara. Jeg held því fram, 
að undirbúningur undir vetrarvinnu 
hefði að mestu átt að fara fram þar 
nyrðra. pað var vanrækt, og er verk- 
stjóri kom norður með menn sina, var 
alt óundirbúið eða mjög lítt undirbúið.

í námunni við hliðina á þessari var 
þessu öðruvísi hagað og náman og 
vinsla hennar um sumarið grandgæfi-
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lega undirbúin undir vetrarverk, jafn- 
hliða kolaupptöku; fellur þvi mestallur 
haUinn á reksturinn fyrir 1. nóv.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi stjórn- 
3na hafa notið aðstoðar vegamálastjóra 
í þessu máli. J?að er þó óupplýst, hvort 
hann hafi haft, og enda fullyrt, að hann 
hafi ekki haft önnur afskifti af námunni 
en greinir í skýsrslu nefndarinnar. Hann 
hafði útvegað verkfæri og áhöld til nám- 
unnar erlendis, eða hjer heima, og lík- 
lega einu sinni ráðið nokkra verkamenn 
til námunnar, og enn í þriðja lagi, sem 
ekki er getið um í skýrslunni, aðstoðað 
verkstjóra við aðdrætti til vetrarins, þá 
er hann kom hingað suður. pað fer því 
f jarri því, að þetta gefi tilefni til að telja, 
að vegamálastjóri hafi haft nokkur af- 
skifti af rekstri námunnar. Yfirstjórn 
fyrirtækisins var auðvitað hjá atvinnu- 
máladeild stjómarráðsins. pað var mis- 
skilningur hjá hæstv. atvinnumálaráðh., 
er hann taldi að jeg hefði álitið, að yfir- 
stjóm fyrirtækisins ætti að vera fyrir 
norðan. Jeg er einmitt á því, að verkinu 
skuli stjómað hjeðan úr Reykjavík, en 
að það eigi að vera undir hæfari og 
ábyggilegri stjórn en það var áður.

Jeg þykist hafa fært rök fyrir því, 
að þessi stjórn hafi hvorki reynst hæf 
nje ábyggileg, enda væri þess eigi að 
vænta. pað hafi verið óráð að láta 
stjómarráðið fara með stjórn slíkra 
mála sem þessa. pví þótt stjórnarráðið 
sje vel skipað, hlýtur það ávalt að koma 
i ljós, að annað eins fyrirtæki, verklegs 
eðlis, er ekki vel komið í höndum þess.

Nú munu menn ætla, að jeg sje að 
afsaka stjómina fyrir það, að svona illa 
tókst til. Engan veginn. Stjórnin hefði 
átt að sjá þetta þegar í upphafi. Enginn 
gat vænst annars en að stjórnin mundi 
laka þann upp, að fela hæfum manni

Atþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

yfirstjóm verksins. petta mál gat ekki 
heyrt undir stjórnarráðið á þann hátt, 
sem það var látið gera. Landsstjórnin 
veit ekki, hvemig á að stýra svona fyr- 
irtæki. pað er afsakanlegt, en hitt er 
síður afsakanlegt, að hún skuli ekki vita, 
að h ú n á ekki að stjóma þvi bein- 
línis.

Hæstv. atvinnumálaráðherra ljet 
þess getið, að Tjömeshreppur hefði 
keypt námuna á 12,000 kr. petta getur 
vel verið. En fyrir nefndinni lágu ekki 
önnur gögn en afsal hreppsins fyrir 
eignarheimild sinni á námurjettnidum í 
y2 jörðinni, er hann hafði keypt fyrir 
5000 kr. Af þvi rjeð nefndin, að kaup- 
verðið, sem hreppurinn gaf, hefði verið 
nálægt kr. 10,000,00. Nefndin gat ekki 
farið eftir öðru en skilríkjum þeim, er 
hún hafði. En hinn hlutinn hefir þá ver- 
ið dýrari, ef rjett er frá skýrt, og munar 
ar minstu, hvort kaupverðið hefir verið 
10 eða 12 þúsund kr.

Hreppurinn selur landssjóði svo að 
segja jafnskjótt námurjettindin fyrir 
kr. 18,000,00, og hefir hann því haft tölu- 
verðan hagnað af kaupunum, auk ann- 
ara gjalda og beins og óbeins gagns 
af kolakaupum, vinnu o. fl.

pá gat hæstv. atvinnumálaráðherra. 
þess, viðvíkjandi verkstjóra þeim, 
er sendur var norður í haust, að vega- 
málastjóri hafi ráðið hann aftur. Jeg vil 
benda á, að þar er alt öðru máli að 
gegna. pví vikur öðmvísi við, þegar 
verkið er komið undir hæfa stjórn, er 
hefir vit á málinu, að trúa þeim manni 
fyrir undirumsjón með sjálfri vinnunni, 
sem við hana hefir verið riðinn um hríð, 
og það því fremur, sem nú er fenginn 
útlendur sjerfræðingur, að því er kalla 
má, er hefir stjómað samskonar verk- 
um erlendis, heldur en að fela yfirstjórn

28
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og einræði um tilhögun vinnunnar 
manni, sem áður hafði einungis verið 
verkstjóri undir öðrum.

Nú er Ijóst, að það var óráð, enda 
þarf meira til þess að stjórna öðru eins 
verki en að hafa verið eitthvað við verk- 
stjórn, undir annars manns yfirstjórn 
við alveg óskylt verk.

pað er því engin mótsögn, þótt hin 
nýja stjórn fyrirtækisins, vilji hafa 
þennan mann framvegis og treysti hon- 
um til þess að vinna undir sjer og öðr- 
uum sjerfræðingi í viðbót.

Jeg skal ekki fjölyrða neitt um 
ferð hæstv. atvinnumálaráðherra 
norður. Hann fór norður til námunnar, 
kannaði, að því er ætla má, staðhætti 
og afstöðu alla og rjeði ýmsa aðstoð til 
verksins. Menn hafa haft skiftar skoð- 
anir um það, hve heppilegt þetta ferða- 
lag hafi verið, en um það skal jeg ekki 
dæma. pað hefir verið fullyrt, að hann 
hafi fengið greiddan ferðakostnað norð- 
ur. Fyrir nefndinni lá eigi annað en á- 
vísun á fjárhæð úr landssjóði fyrir ferð 
hans.

Jeg tel sjálfsagt, að hann hafi ekki 
hirt sjálfur neitt af því, sem goldið var 
til þess kostnaðar, og fjarri sje það mjer 
að telja það eftir, því það er ekki sá hlut- 
ur, er neinu nemur, hver sem upphæðin 
hefir verið.

pá talaði hæstv. atvinnumálaráðh. 
um skýrslu hr. E. G., og virtist 
mjer hann gera lítið úr henni og jafn- 
vel virða hana vettugi. En einkennilegt 
er að heyra slíkt af vörum hæstv. 
atvinnumálaráðherra, þar sem þó er 
kunnugt, að þessi maður erog hefir 
v e r i ð einskonar trúnaðarmaður 
stjórnarinnar í þessu og jafnvel fleiru; 
hann er svo mikill trúnaðarmaður henn- 
ar, að eftir að hann hefir gefið út þessa 
skýrslu sína, þá er nú lýst yfir þvi af

hæstv. atvinnumálaráðherra, að þessí 
maður eigi að athuga eða yfriskoða 
reikningana, sem liggja hjá vegamála- 
stjóra. Jeg skal minna á það i þessu sam- 
bandi, að vegamálastjóri hefir gert upp 
reikningana eftir fylgiskjölunum, alt 
frá upphafi, en hversu ábyggileg þessi 
uppgerð er get jeg ekki sagt um ann- 
að en að menn vita áreiðanlega um allar 
höfuðupphæðir, m. a. samkvæmt skýrsl- 
um að norðan. En þó að nú einhverju 
kynni að muna, þá skakkar aldrei svo 
miklu, að þessi útkoma raskist til nokk- 
urra muna ef hallinn verður þá ekki 
meiri en nú er gert upp.

pá vil jeg minnast á, að hæstv. at- 
vinnumálaráðherra gat þess, að nú 
mundi vera búið að taka upp, ekki um 
1400 smálestir, heldur nálægt 2000 
smál., en hann gleymdi að geta um, 
hversu mikið hefði kostað að taka þá 
viðbót upp, enda er viðbúið, að halli 
hafi orðið á því verki.

Jeg fór lítið út í skýrslu hr. E. G. í 
fyrstu ræðu minni, en að gefnu tilefni 
frá hæstv. atvinnumálaráðherra 
vil jeg nú drepa á hana nánar. Hann 
færir sem rök fyrir máli sínu, að frá 
8. okt. til 13. okt. f. á. sje ekkert unnið 
í námunni og næstu viku sáralítið, og 
ber verkstjórinn hjer fyrir sig „vöntun 
á sprengiefni, híbýlagerð og að ótíð hafi 
tafið útskipun“. Við þetta atriði gerir 
E. G. þá athugasemd, að sprengiefna- 
birgðir hafi verkstjóri sjálfur best þektT 
og sje um að kenna fyrirhyggjuleysí 
hans, híbýlin hafi átt að gera um sum- 
arið o. s. frv. Hann álítur, gð hægt sje 
að vinna í námunni og láta aðra menn 
fást við byggingarnar. Svo heldur hann 
áfram, að um útskipun geti ekki verið 
að tala í hafnleysum þar, sje veður svo 
ilt, að kol verðí eigi flutt til sjávar.

petta eru hans orð um þau atriði.
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Enn fremur segir: „Afhendingarskýrsl- 
an er hvað eftir annað skökk og eitt 
sinnið um 24,5 smálestir“. Telur hann 
munu vera ,stórkostlegt ólag á bók- 
færslunni“ eða hún sje „alls engin“, 
■o. s. frv.

petta er nokkuð af inntakinu í rök- 
færslu þessa manns. Að hún sje óábyggi- 
leg skal jeg ekki um segja, en hún stað- 
festir þó það, sem nú er upp komið, að 
<eftirlitið hefir ekki verið sem allra best. 
pað ber líka vott um eftirlitsleysi, að 
]?essi maður er ekki fenginn *il að fylgj- 
ust með rekstrinum fyr en Komið er 
fram í nóv. f. á„ og þá sýnilegt, að 
stjómina vantar skýrslu um ástandið 
J?ar norður frá. Nú hefir það heyrst á 
hæstv. atvinnumálaráðh., að hr. E. G. 
hafi gefið aðra skýrslu, sem ekki sje 
.samhljóða hinni fyrri. pað er auðvitað 
á hans ábyrgð og stjómarinnar. En 
svona skýrslugjafir frá sama mannin- 
nm, sem ekki ber saman, þær sýna eða 
gefa í skyn, að hann eigi ekki að vera 
sá trúnaðarmaður stjómarinnar, sem 
hann hefir verið. Jeg býst annars við, að 
útkoma síðari skýrslunnar sje ekki 
mjög frábrugðin hinni fyrri, þó að rökin 
sjeu önnur.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi svo, að 
þcssi halli væri ekki annað en reikn- 
ingshalli, sem gæti breyst við endur- 
skoðun. Jeg býst nú raunar við, að 
stjómin geti orðið mjer sammála um, 
að ekki sje að vænta betri útkomu síðar. 
Að skýra svona mikinn halla sem papp- 
irshalla eingöngu, það tel jeg með öllu 
ókleift og, eins og sakir standa, óleyfi- 
legt. Og jeg hygg, að þetta hafi stór- 
mikla þýðingu í þá átt að sýna, hvernig 
getur farið fyrir slíkum málum sem 
þessu í höndum núverandi landsstjóm- 
ar.

pá talaði hæstv. atvinnumálaráðherra

um það, að ekki hefði verið hægt frá 
upphafi að selja kolin hærra verði en 
35 kr., vegna þess að þar hefði verið 
flokkur fyrir, sem lofað hafði svo og 
svo miklum kolum, en ekki efnt það, 
með því að stjómin yfirtók verkið. petta 
sannar ekki neitt, því að þótt svo.hefði 
verið, þá var þó altaf hægt og alt að 
einu, að inna af hendi þau loforð, sem 
gefin kunna að hafa verið. Jeg hygg 
miklu fremur, að ástæðan hafi verið sú, 
að landsstj. hafi ekki haft neina hug- 
mynd um, hvernig sakirnar stóðu, og 
hafi því látið alt arka að auðnu. pá 
heyrðist mjer það sömuleiðis á hæstv. 
atvinnumálaráðherra, að hann vildi ef- 
ast um, að meira hefði verið gefandi 
fyrir kolin heldur en það, sem þau voru 
seld fyrir. En hvað viðvíkur þessum kol- 
um og gæðum þeirra, þá hafa þau verið 
rannsökuð, og hefir það komið á daginn, 
samkvæmt fullyrðingum sama hæstv. 
ráðherra, að þau væru bærileg, saman 
borin við annað innlent eldsneyti. En 
reynslan hefir þó orðið sú, að þessi kol 
hafa ekki reynst vel, og stafar það lík- 
lega m. a. af því, að illa hefir verið vand- 
að til þeirra, þau hafa verið alt of illa 
aðskilin, og er þetta eitt af því, sem kem- 
ur fram í skýrslu E. G. Aftur á móti 
hafa það sagt mjer menn, sem reynt 
hafa kolin úr Hringversnámunni, að þau 
hafi verið miklu betur aðskilin og þar 
af leiðandi betra eldsneyti heldur en 
landssjóðskolin. Jeg fór að reyna að 
komast að því, hvernig á þvi mundi 
standa, að landssjóðskolin væru svona 
miklu ver hreinsuð heldur en Hringvers- 
námukolin, og sagði mjer þá maður, 
sem nokkra þekkingu hefir á þessum 
málum, að ein af ástæðunum gæti ver- 
ið sú, að verkstjóri landssjóðs hefði ver- 
ið ráðinn að nokkru leyti upp á „pre- 
míu“. Og það er hægt að hugsa sjer, að
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kolin sjeu ekki sem best vönduð, þegar 
manninum, sem um það á að sjá, er 
borgað sjerstaklega fyrir hverja smá- 
lest, sem upp er tekin, hvemig sem kol- 
in eru, svo að alls kostar ósennileg er 
tilgátan ekki, og gæti gefið landssjórn- 
inni bendingu um að víkja frá þessu 
„premíu“-kerfi sínu sem allra fyrst.

pá er það óneitanlega áberandi við 
ráðningu þessa verkstjóra, með hversu 
góðum kjörum hann er ráðinn, og það 
er einkennilegt, að ekki skuli hafa verið 
hægt að fá hann eða neinn annan sæmi- 
legan mann með viðunanlegri kjörum, 
sjerstaklega þó yfir veturinn. pað liggur 
nú líka í augum uppi, að æfi hans við 
þessa verkstjóm hefir ekki verið eins 
bágborin og hæstv. atvinnumálaráð- 
herra vildi gefa í skyn. Jeg get fallist á, 
að æfi verkamannanna hafi ekki verið 
sem ákjósanlegust að sumu leyti, en 
enginn getur talið mjer trú um, að verk- 
stjórinn hafi staðið holdvotur í margra 
stiga frosti við námuvinnu, enda mun 
annað um það atriði kunnugt, ef menn 
vildu út í það fara.

Jeg hygg, að nefndin fari rjett með, 
þar sem hún telur kaup hans með öllum 
fríðindum 8000 kr., eða ekki fjarri því, 
og það er heldur ekkert eins dæmi nú 
á tímum, þótt stjómi borgi undirtyllum 
svona vel, því að nærri liggur, að hver 
undirtylla, sem stjórain hefir ráðið í 
þjónustu sína upp á síðkastið,hafi hærra 
kaup en alment er greitt þeim föstum 
embættis- og starfsmönnum landsins, er 
ábyrgðarmiklum stöðum eiga að gegna. 
Annars væri vel hægt, til þess að sanna, 
að tilgáta nefndarinnar muni vera rjett, 
að lesa upp áætlun um, hversu mikið 
fæði, húsnæði, Ijós og hita o. s. frv. 
mundi kosta með þvi verði, sem nú tíðk-
ast, en það ætla jeg þó ekki að gera að

þessu sinni, því að hver þingm. getur 
reiknað það á fingrum sjer.

Hæstv. atvinnumálaráðherra kom 
mjög inn á það í síðari hluta ræðu sinn- 
ar, sem hann hafði talað um í fyrri hluta 
hennar, sem sje að aðdragandanum að 
því, að hafin var kolavinna á Tjörnesi, 
og afleiðingum hennar. Taldi hann, að 
þingið hefði gefið tilefni til þess og ætti 
því sök að máli. Jeg ætla mjer ekki nú 
að fara að skýra afstöðu þingsins til 
þessa máls, fremur en jeg hefi áður gert, 
en það getur á engan hátt borið ábyrgð 
á þvi, sem nú er orðið. Jeg býst sem 
sje við, að þingið hafi yfirleitt trúað því, 
er það samþykti að kolavinsla skyldi 
hafin, að landsstjórnin gæti ráðið fram 
úr því á viðunandi hátt, en það hefði 
landsstjóminni átt að vera ljóst, að það 
var hún ekki á eigin spýtur fær um, og; 
hefði hún því þegar átt að fá sjer þá 
menn til aðstoðar, er þeim vanda voru 
vaxnir.

Vjer vitum, að því mun vanalega vera 
svo varið, að menn, sem skuldinda sig til 
að selja eitthvað við ákveðnu verði, gera 
það ekki fyr en þeir hafa gert sjer ein- 
hverja hugmynd um, hversu mikið var- 
an muni kosta þá. En svo er þessu ekki 
farið með hæstv. landsstjórn. Hún býð- 
ur út kolin á 35 kr. smáL, án þess að 
hún viti, hvað kostar að vinna þau, eftir 
að hún hefir ráðist í að kaupa námuna, 
án þess að hafa rannsakað hana nokk- 
urn hlut. Hún lætur vinna hana á kostn- 
að landssjóðs, bæði sumar og vetur, áu 
þess að hafa athugað það nokkuð, 
hvernig það mundi borga sig,ogþað hef- 
ir þá líka komið á daginn, að vetrar- 
vinnan, alt til 9. mars a.m.k., hefir verið 
til sáralitils gagns, en aftur á móti af- 
arkostnaðarsöm. pað sjá því allir, að
landsstjórnin hefir rent blint í sjóinn £ 

^þessu máli og hefir í reiðileysi ráðist í
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þessa vetrarvinnu, svo að ekki sje meira 
sagt. Hæstv. ráðherra vildi taka til sam- 
anburðar ýmislegt, sem gerst hefir, er 
ráðist hefir verið í einhver fyrirtæki í 
fyrsta sinni, og nefndi hann til „Vestu“- 
útgerðina, sem leitt hefði til þess, að nú 
væri risinn hjer upp innlendur skipa- 
stóll. pessu mun fljótsvarað, því að sú 
útgerð var andvana fædd þegar í upp- 
hafi, og þá var og sá munur á, að lands- 
stjórninni mun þá varla hafa komið til 
hugar að reka skipaútgerð yfirleitt á 
kostnað landsins. Og skipastóllinn okkar 
er ekki kominn fyrir tilstilli landsstjórn- 
arinnar, heldur miklu fremur einstak- 
linga, nú að síðustu, einkum Eimskipa- 
fjel. Islands.

pá mintist hæstv. atvinnumálaráð- 
herra á mótakið hjer í Reykjavík og tók 
fram, hversu mikið tap hefði orðið á 
þvi fyrir bæinn. En hjer er talsvert öðru 
máli að gegna en um kolanám lands- 
stjómarinnar norður á Tjömesi. pvi 
hjer var um það að ræða, hvort bærinn 
ætti að fara að ráðast i móvinnu hjer í 
námunda, í sínu eigin landi, og svo 
ræðst bæjarstjórnin í þetta, með það 
fyrir augum að afla bænum eldsneytis, 
en líka með það vísvitandi fyrir augum, 
að það muni ekki bera sig á fyrsta ári, 
og ef hæstv. landsstjóm vill halda því 
fram, að hún hafi vitað það, að þessi 
kolavinsla mundi ekki bera sig, þá veit 
hún meira,.og hefir vitað frá byrjun, 
en hún hefir viljað láta uppi við þingið, 
og meira en komið hefir fram í ræðu 
hæstv. atvinnumálaráðherra. — Nei, 
munurinn er sá, að landsstjómin ræðst 
í kolanámið og heldur því áfram, án 
þess að sjeð verði, að hún hafi haft 
nokkra hugmynd um, hvort það beri sig 
eða ekki. Eins og háttv. þingm. hafa nú 
sjeð og heyrt, þá hafa við þetta atriði 
ekki komið fram neinar skýringar frá

hæstv. atvinnumálaráðherra, er nokk- 
ur skapaður hlutur sje á að græða.

Jeg verð nú að skýra ofurlítið nánar 
frá kaupum námunnar. (Atvinnumála- 
ráðherra: það hefir verið skýrt.) pingið 
hefir engar fullnægjandi skýringar um 
það fengið. (Atvinnumálaráðherra: pað 
var betra að kaupa heldur en að leigja). 
Ef skaði er að námunni, þá borgaði sig 
betur að leigja hana, því að þegar þetta 
var skoðað sem tilraun, þá var það ekki 
ráðlegt að kaupa, heldur átti að nota 
leiguheimildina til þess að sjá, hvort 
þarna væru nokkur kol fyrir, er borg- 
aði sig að eiga við. Jeg skal nú ekki 
segja um það, hversu mikil kol eru 
þarna fyrir hendi, en ef tilefnið var 
einhver laus sögusögn hlutaðeigenda 
fyrir norðan um það, að betur mundi 
borga sig að kaupa af þeim heldur en 
leigja, þá hafa kaupin sannarlega verið 
bygð í lausu lofti.

pá er það líka með öllu óskýrt, hvern- 
ig á því stóð, að verkinu var haldið á- 
fram, þó að það bæri sig svona illa, því 
jeg tel það enga skýringu, sem er fjar- 
stæða, að halda hefði þurft áfram vetr- 
arvinnu til þess að komast að því, hvort 
„tilraunin“ mundi borga sig; að þeirri 
niðurstöðu hefði stjórnin átt að vera 
komin eftir sumarvinnuna. pess vegna 
verður ekki hjá því komist, að hæstv. 
atvinnumálastjórn ber alla ábyrgðina á 
þessari vetrarvinnu og útkomu hennar. 
Náttúrlega kemur mjer það ekki á ó- 
vart, þó að hæstv. stjórn láti sjer þessa 
ábyrgð í ljettu rúmi liggja, en á henni 
hvílir hún þó. Sumir vilja auðvitað líta 
svo á þetta mál, að ekki sje það svo stór- 
felt, að gerandi sje veður út af, en jeg 
tel víst, að þeir muni fleiri, sem telja 
þessu ráðlagi öllu ekki bót mælandi.

Að lokum klykti hæstv. atvinnumála- 
ráðherra út með þvi, að það mundu vera
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forlög þessarar stjórnar, að henni yrði 
borið á brýn, að hún hefði allajafna 
valið óheppilega menn til að standa fyrir 
verkum sínum. En jeg tel það litla bót 
i máli, því að ef eitthvað er til í þessu, 
þá er það skylda hennar að reyna að af- 
stýra þeim forlögum, nema ef hæstv. 
stjórn vill gera það að trúarsetningu 
sinni í þessum málum, að enginn megi 
sköpum renna. En samt er það ekki seip 
best við eigandi að telja þetta alt af 
óviðráðanlegum eða jafnvel yfimáttúr- 
legum ástæðum til komið. Ef hæstv. 
stjórn hefir komist að þeirri niðurstöðu, 
að hún hafi verið óheppin í mannavali, 
þá vona jeg einmitt, að hún sjái nú að 
sjer og lofi því og efni, að velja fram- 
vegis ekki óhæfa, heldur hæfa menn, til 
að standa fyrir framkvæmdum lands- 
ins, og hætti algerlega að láta reka á 
reiðanum.

það er ýmislegt og margt fleira í 
þessu máli, sem full ástæða væri til að 
minnast nokkuð frekar á, til skýringar, 
og getur verið, að maður komi inn á 
það síðar meir, en þar sem ræða hæstv. 
atvinnumálaráðherra hefir ekki gefið 
tilefni til þess, læt jeg það ósagt að þessu 
sinni.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Mjer er 
sagt, að háttv. framsm. (G. Sv.) hafi 
vikið að því, að jeg muni hafa fengið 
500 kr. i ferðakostnað norðnr. Jeg var 
kallaður í landssimann og heyrði því 
ekki, hvernig háttv. þingm. fórust orð 
um þetta. Jeg var búinn að skýra frá 
því, að jeg hei'ði fengið 44 kr. fyrir að 
ferðast frá Ysta-Felli til námunnar á 
Tjörnesi. Mjer þykir leitt, ef nokkrum 
skyldi detta i hug, að nokkuð hafi runn- 
ið til mín af fje landsins. Jeg tók við 
þessum 500 kr. hjá landsfjehirði og af- 
henti þær gjaldkera námunnar, þegar

norður kom, og jeg get fullvissað háttv. 
þingm. um það, að síðan jeg tók við 
ráðherrastöðu hefir ekkert til min 
runnið, utan við laun mín, nema þessar 
44 kr., sem jeg hefi áður skýrt frá.

Við þessa löngu ræðuhans (G.Sv.) hefi 
jeg ekki mikið að segja.Húnvaraðmiklu 
leyti endursögn hinnar fyrri, og jeg sje 
ekki ástæðu til að tefja tímann með 
því að svara henni aftur.

Jeg þóttist vera búinn að skýra frá 
því áðan, hvers vegna stjórnin keypti 
námuna, í stað þess að leigja hana á- 
fram. Hún áleit það hyggilegt, því ekki 
þurfti að taka upp nema 5000 smálestir 
af kolum til þess, að jafnmikið færi í 
ieigu og kaupverðið var. Nú er þegar 
búið að taka upp % af þessu,og jegvona, 
að hitt verði tekið upp, þrátt fyrir allar 
illspár háttv. fjárhagsnefndar.

Pjetur Jónsson: Hæstv. atvinnumála- 
ráðherra skírskotaði til mín, sem kunn- 
ugs manns, að gefa einhverjar upplýs- 
ingar í þessu máli. það er nú gagnslítið 
að vitna til mín um það, sem námuna 
snertir, því þó að jeg eigi heima þarna 
nálægt og sje kunnugur staðháttum, þá 
er jeg ekkert sjerstaklega kunnugur 
námunni eða rekstri hennar. Að vísu 
hefi jeg komið þangað einu sinni síðan 
verkið byrjaði. Jeg var ekki nyrðra þeg- 
ar byrjað var á námugreftinum og kom 
ekki heim fyr en undir það að hríðir 
skullu á í haust. En jeg var tíður gestur 
á kontór sýslumannsins á Húsavík og 
varð var við það, sem þar fór fram 
þessu máli viðvíkjandi. það er hætt við 
því, að þó að jeg fari að gefa skýringar 
um málið, eins og það horfir við mjer, 
þá yrðu þær of ófullkomnar til þess 
að byggja á þeim dóm. Skýrsla háttv. 
fjárhagsnefndar er skýr og góð, það sem 
hún nær, en hún nær alt of skamt til
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þess að byggja á henni þann dóm, sem 
háttv. framsm. (G. Sv.) hefir nú upp 
kveðið. Og allra síst nær hún nógu langt 
til þess að byggja á henni jafnþung orð 
og hann viðhafði um ráðleysi og fyrir- 
hyggjuleysi stjórnarinnar. pau orð voru 
svo þung, að miklu meiri gögn yrði að 
hafa í höndum til þess, að hægt væri að 
telja þau rjettmæt. Einnig verð jeg að 
telja það óviðeigandi og óheppilegt, að 
ýmsir menn þar nyrðra hafa verið 
dregnir inn í umræðurnar, alveg að ó- 
sekju. Skýrslan gaf ekkert tilefni til 
þess, en umræðurnar hafa nú hneigst 
þannig, að ýmsra manna hefir verið get- 
ið á þann veg, að blöðin — eins og þau 
þegar hafa sýnt sig í — nota það ó- 
þyrmilega og gera sjer það að mat.

Jeg er, eins og jeg hefi drepið á, dável 
kunnugur afskiftum sýslumannsins í 
pingeyjarsýslu af þessum málum. Jeg 
var svo oft staddur á kontór hans þegar 
hann var við þau að fást. pað má nú 
náttúrlega segja, að mjer sje málið of 
skylt, þar sem bróðir minn á í hlut. En 
jeg get fullvissað menn um það, að hann 
lagði sig mjög í líma fyrir þetta mál 
og lagði mikið á sig, — miklu meira 
en hægt var að heimta af manni, sem 
hefir jafnmiklum embættisstörfum að 
gegna. Reikningar hans hygg jeg að 
hafi altaf verið í lagi, það sem þeir gátu 
náð, og það getur ekki verið rjett, að 
nokkurn tíma hafi staðið á skýrslu, 
sem hann átti að gefa, hafi hann g e t- 
a ð gefið skýrsluna í tækan tíma. Hæstv. 
atvinnumálaráðherra hefir nú líka borið 
blak af honum.

pað var einmitt sumarið 1916, sem 
byrjað var ögn á kolagrefti á Tjörnesi 
í stærri stíl. Áður höfðu Tjörnesingar 
einir tekið kol úr námunni til heima- 
notkunar. petta sumar fengu tveir menn 
leyfi til að taka þar upp kol og selja,

bæði til Húsavíkur og jafnvel annara 
nágrannastaða. petta hefir orðið til þess, 
að þessari námu var sint meira en öðr- 
um, enda lágu til þess fleiri ástæður. 
Stálfjallsnáman er í höndum sjerstaks 
fjelags, Dufansdalsnáman líka. Hvoruga 
þessa námu átti þvi landssjóður kost 
á að starfrækja, en hjer var opin leið 
að námurjettindunum. pað er því skilj- 
anlegt, að stjórnin sneri sjer að þessari 
námu. Dómamir um gæði kolanna hjer 
eru, eins og jeg þekki frá Húsavík, eink- 
um fyrst í stað, sinn á hvað. Kolin, sem 
tekin voru upp 1916, fengu líka mjög 
misjafna dóma, voru misjafnlega valin 
og vinsuð og reýndust því misjafnlega. 
Og jeg vissi til þess, að það, sem brent 
var á Húsavík af landssjóðskolum, 
reyndist öllu jafnara en það, sem áður 
hafði komið þangað af kolum frá Tjör- 
nesi. pað kom að vísu einnig fyrir, að 
sumt af landssjóðskolunum var ekki vel 
vinsað, en sumt var aftur á móti svo 
vel vinsað, að ekki varð verulega að því 
fundið. pegar kolin eru illa vinsuð, þá 
eru þau stundum svo', að ekki borgar 
sig að flytja þau, en sjeu þau vel vins- 
uð, þá reynast þau, alveg eins og efna- 
rannsóknirnar hafa bent til, á móts við 
venjuleg ofnkol. Jeg hefi brent þeim í 
einum ofni, og mjer hafa reynst þau 
svo, að altaf er hægt að fá af þeim 
sæmilegan hita, þó allhörð veðrátta sje, 
ef ofninn er hentugur fyrir þau. pað var 
að vísu fullhart í mestu frosthörkunum 
í vetur, að hægt væri að hafa nægan hita 
af þeim eintómum, sjerstaklega ef ekki 
var hitað upp á hverjum degi.

pað hefir nú verið sýnt með efna- 
rannsókn, að notagildi kolanna geti ver- 
ið alt að helmingi á við góð, ensk kol. 
Sama hefir reynslán sýnt á Húsa- 
vík í góðum eldstæðum, ef kolin eru 
vinsuð með sæmilegri vandvirkni, eink-
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um ef kolunum er brent með útlendum 
kolum. Dómar manna um kolin eru 
misjafnir, en eldstómar eru lika mis- 
jafnar, sem þeim er brent í. pau þurfa 
fullum helmingi meira rúm en ensk 
kol, til þess að geta brunnið vel, og er 
þess ekki að vænta, að kolin reynist vel, 
nema eldstóin sje við þeirra hæfi. pað 
er að vísu satt, að kolin hafa ekki öll 
verið jafnvel vinsuð. Um tima var ver- 
ið að reyna neðra lag, en áðurhafðiverið 
tekið fjórða lagið, og reyndist það mjög 
blendið. Sömuleiðis var sumt af kolun- 
um vinsað inni í göngunum, og er ilt við 
það að fást, þegar vinna verður við ljós. 
Jeg vissi til þess, að nokkrir bátsfarmar 
komu til Húsavikur, sem illa voru vins- 
aðir. Annað er það, að kolin ljettast af- 
armikið eftir að þau koma úr námunni 
og eru lengi að ljettast, ef þau liggja 
undir beru lofti. Verða þau þá að 
mylsnu og með tímanum því sem næst 
ónýt. Jeg get því hugsað mjer að þau 
sjeu tæplega hæf til að flytjast langar 
leiðir eða til að liggja úti. Og jeg er viss 
um það, að einmitt af þessu stafar það, 
að reynslan hefir yfirleitt orðið lakari 
hjer í Reykjavik en t. d. á Húsavik.

pað er óneitanlega áhyggjuefni, að 
hallinn skyldi verða svona mikill á þess- 
ari tilraun. En jeg vil leggja áherslu á 
það, að þetta fyrirtæki er ekki einungis 
bjargráðafyrirtæki, heldur lika til- 
r a u n til að komast að raun um það, 
hvort kolanám geti lánast hjer á landi. 
Tekjuhallinn er mikill. En jeg bjóst líka 
altaf við þvi, að svo mundi fara, þótt 
jeg ætti tæplega von á svona miklu. 
En þegar jeg sá námuna, kom jeg auga 
á nokkuð,til þess að huggamigviðiþessu 
kolamáli. pað er það, að með þessu er 
fengin ábyggilegri reynsla um kolanám 
hjer á landi heldur en nokkurt annað 
slíkt fyrirtæki veitir, ekki einungis fyrir

þessa námu, heldur er hjer lika fengin 
reynsla, sem getur komið að notum við 
aðra námu. Og það fæst ekkifyrirlitiðað 
rannsaka, eins og nú hefir verið gert á 
Tjömesi, bæði með því að bora og ryðja 
í burtu jarðlögum. pað er t. d. ekki lítið, 
sem hefir farið í að rannsaka hve djúpt 
kolin liggja. Dálitið var reynt við 4. lag- 
ið, en kolin, sem úr því voru tekin, 
reyndust ekki vel. Nú er samt ekki búið 
að ganga frá þeirri rannsókn eins vel 
og þyrfti. pað veit enginn enn, hve neð- 
arlega kol kunna að finnast. Og líkur 
þóttu til, að kolin væri því betri, sem þau 
lægju neðar.

Jeg held þess vegna, að menn verði 
að skrifa nokkuð af þessum halla á 
reikning kolarannsóknanna. Nokkuð af 
hallanum ætti að heimfæra undir af- 
slátt á kolum. Sýnt hefir verið fram á 
það, að landssjóðskol voru seld ódýrara 
en önnur kol, sem lika voru unnin þama 
og seld. pví ekki er það nema hugar- 
burður, að kolin sjeu nokkuð betri, til 
jafnaðar, í Hringversnámunni. Mætti 
frekar ætla, að þau væru betri í Tungu- 
námunni, því kolalögin liggja þar neð- 
ar í bakkanum. Á Húsavík hefir orðið 
töluverð þræta um það, úr hvorri nám- 
unni kolin eru betri. Sumir álíta, að 
vinsunin hafi verið öllu betri í Hring- 
versnámunni. Má vel vera, að það hafi 
við nokkur rök að styðjast, því þar hefir 
minna verið vinsað í göngunum og því 
líklega vinsunin fult svo góð.

Svo verða menn að muna hvernig vet- 
urinn var. Hann byrjaði með hriðum og 
frosti í október og stóð svo með stór- 
hríðum af og til og grimdarfrosti fram 
á þorra, og allan veturinn, fram undir 
sumarmál, voru hríðar og snjóar. Vinn- 
an verður að sjálfsögðu minni og ó- 
drýgri þegar svona viðrar. Suma daga 
var ekki hægt að vinna, en samt varð
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-að borga fólkinu kaup eða kostnað. Af- 
arörðugt var að fá fólk í haust og dýrt, 
því allir voru þá uppteknir við slátur- 
vinnu, þrátt fyrir tíðarfarið. Menn urðu 
að krafla i snjónum við haustverkin, 
sem vofu ógerð þegar hríðarnar skullu 
á, og við að bjarga heyjum, sem úti 
urðu þegar snjóarnir skullu á. A svona 
■ósköpum átti enginn von, og drógu að- 
gerðir i húsum þangað til komið var i 
þessar klípur, og þarf ekki að undra, þó 
að slíkt hið sama yrði hjer í námunni. 
1 sumar var líka örðugt að fá menn í 
vinnu, og varð að ráða nokkuð af mönn- 
um hjer að sunnan. pess vegna var eðli- 
legt, að dregið væri til hausts að fullgera 
húsnæði o. fl., sem venjulega er hægt að 
koma i verk að haustlagi. Óhætt mun 
því að skrifa nokkuð af hallanum á 
reikning tíðarfarsins.

Eitt atriði var það sjerstaklega, sem 
kom mjer til að biðja um orðið. pað 
var um ábyrgðina i þessu máli. Jeg lit 
ekki svo á, að þingið sje með öllu á- 
byrgðariaust um það, sem gert hefir ver- 
ið, og hvemig gengið hefir. Frá mínu 
sjónarmiði hvilir ábyrgðin sameiginlega 
á stjóm og þingi. þær hvatir um öflun 
innlends eldsneytis, sem komu til stjórn- 
arinnar frá aukaþinginu 1916—17, voru 
mjög rikar. Stjómin, sem þá var að taka 
'við völdum, var lítið undir það búin að 
taka til framkvæmdanna þá þegar. 
Hæstv. atvinnumálaráðh. er búinn að 
skýra frá því, með hverjum aðdrag- 
anda og hvers vegna byrjað var á kola- 
náminu i þessari námu. pegar svo þing- 
ið kom saman 1917, þá rak það svo eftir 
með kolavinsluna, að þótt stjómin hefði 
hikað við að leggja út í að vinna nám- 
una áður, þá var nú sjálfsagt að halda 
áfram. pingsályktunin, sem samþ. var

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

í fyrra, var beint eftirrekstur um kola- 
nám. Aðrir ræðumenn hafa vitnað i 
ýmsa liði þessarar till., en jeg ætla að 
leyfa mjer, með leyfi hæstv. forseta, að 
lesa upp 3. liðinn:

„Jafnframt ályktar Alþingi að heim- 
ila stjórninni fje úr landssjóði til nauð- 
synlegra framkvæmda í þessu máli, svo 
sem til verkfærakaupa, til torfbæja yfir 
verkamenn, til kaupa eða leigu á nám- 
um o. fl. þ. h.“

pessi till. varð auðvitað til að herða 
á stjóminni með rekstur Tjömesnám- 
unnar.

Hjá því varð ekki komist, að kostn- 
aðurinn yrði griðarlega mikill, eins og 
öll vinna er dýr, og óhentugt að taka 
fyrir nokkurt fyrirtæki á þessumtímum. 
pingið hefir sama sem skipað stjóm- 
inni að gera þetta, þó allan undirbúning 
hafi vantað. Mjer dettur ekki í hug að 
bera það af mjer, að jeg hafi einnig 
átt þátt í þessu. Jeg er undir það búinn 
að taka á mig minn hlut af ábyrgðinni.

pá kem jeg að yfirstjóm námunnar. 
Nefndin finnur að því, að ekki var feng- 
inn verkfræðingur til að hafa yfirum- 
sjón með verkinu, og er nú talið, að 
komið sje i gott horf, síðan vega- 
málastjórinn tók að sjer yfirstjómina í 
vetur og vor. En hvemig átti stjórnin 
að setja hann yfir námugröftinn í fyrra- 
sumar, þegar hann hafði yfirdrifið að 
gera annarsstaðar og gat ekkí losað sig 
frá þeim störfum, sem hann hafði að 
gegna? J?að var þvi ekki hægt að grípa 
til hans fyr en gertvar.Mennmunusegja, 
að þá hefði mátt fá einhvem annan. En 
það getur orkað tvímælis, hvort sá mað- 
ur hefði staðið nokkuð betur í stöðu 
sinni en verkstjórinn, sem orðið hefir

21)
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svo mjög að umtali, og það um of, að 
mjer virðist.

pá er að nefna þær byggingar, sem 
þarna hafa verið reistar. Hjá þvi varð 
ekki komist, ef vinna átti í námunni 
að vetrarlagi, að byggja eitthvert íbúð- 
arhús handa verkafólkinu. En enginn 
undirbúningur varð hafður undir þetta, 
því tíminn var svo naumur eftir að 
ákveðið var að halda vinnunni áfram 
yfir veturinn. Varð því að fá efni hvar 
sem kostur var á og kaupa dýran flutn- 
ing á því að námunni. Byggingarnar 
hafa því valdið ótrúlegum kostnaði. J’á 
varð líka að setja upp bryggjur, til þess 
að hægt væri að skipa út kolunum. Jeg 
veit ekki betur en að þær sjeu reikn- 
aðar með í byggingarkostnaðinum. Og 
þær urðu dýrar, það var mjer kunnugt 
um. Bryggjurnar eru að vísu ekki stór- 
ar; einungis lausabryggjur, sem færa 
má upp og ofan eftir sjávarföllum. — 
Svo eru ýmisleg áhöld, sem þurfti til 
vinnunnar. pað var ekki hægt um hönd 
að útvega þau í fyrrasumar. Varð því 
að smala saman vinnuáhöldum af 
skornum skamti, og stundum mun hafa 
verið bagi að óheppilegum og litlum 
áhöldum. — pá er sprengiefnið. Eins 
og verkinu var hagað, var bygt mikið 
á því að hafa gott sprengiefni og nóg, 
til þess að mannsaflið kæmi sjer fvlli- 
lega við og gæti unnið gott verk. En 
það hefir vantað mikið á, að hægt væri 
að hafa nóg til af því. Ýmist var beint 
skortur á sprengiefni, eða til var eink- 
um ljeleg tegund, sem tafði fyrir, svo 
segja varð upp mörgum af mönnum 
um veturnætur. En af hverju hefir 
þetta gengið svona? pað segir sig sjálft. 
Aðflutningsteppan og skipaferðirnar til 
Norðurlandsins hafa hjálpast að til að 
gera ókleift að útvega í tæka tíð það, 
sem þurft hefir á að halda. Vegamála-

stjórinn hefir sjeð um útvegun á áhöld- 
um og sprengiefnum, og hann hefir efa- 
laust sínar afsakanir fyrir því, að það 
hefir ekki gengið greiðar og hvort- 
tveggja vantað, til stórbaga og vinnu- 
tjóns. Nú heyri jeg sagt, að vinna megi 
námur án sprengiefna, og þessi sænski 
verkfræðingur mun hugsa sjer að gera 
það, að vinna meir með hökum. En 
þau verkfæri voru ekki til, og vinnan 
var bygð á því, að unnið væri með 
sprengiefnum. Líka þarf sjerstaka vjel 
til að kveikja í skotunum, og það var 
svo ófullkomin vjel, sem fjekst til þess, 
líka vegna þess, að ekki var neinn undir- 
búningur fyrir fram.

pá ætla jeg að minnast á ljóstækin og 
ljósmetið. Kostnaðurinn hefir orðiS 
mikill við þetta, sem við er að búast, þar 
sem notað hefir verið mestmegnis kerta- 
ljós, sterinkerti og tólgarkerti, hvort- 
tveggja í geysiverði, með litlu ljósmagni. 
Reynt var um tima að nota lýsisljós, og 
var það miklu ódýrara,eneyðilagðiloftið 
í námugöngunum, og mun hafa orðiS 
að hætta við það þess vegna. Og það,sem 
bættist hjer ofan á, var það, að engin 
birta fjekst af þessum ljósum til þess 
að vinsa kol.

Nú er margsagt, að byrjað hafi verið 
á verkinu áður en útbúnaðurinn var 
fenginn. En þá kenmr hitt til greina, að 
þingið rak á eftir. pað er einmitt þetta, 
að hjer var rekið á eftir öllu með afli, 
en framkvæmdirnar strönduðu á ótal 
agnúum og undirbúningsskorti.

Jeg skal fúslega játa, að ýmsar gerðir 
stjórnarinnar í þessu máli eru aðfinslu- 
verðar. En hitt er engu síður vítavert, 
hvernig Alþingi hefir sigað stjórninni 
og rekið á eftir. pað hefir verið siður 
Alþingis að undanförnu að siga stjórn- 
inni áfram til eins og annars, gersam- 
lega undirbúningslaust. Get jeg nefnt
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J»ar til dæmis landsverslunina, sem rek- 
in var af stað án alls undirbúnings. Enn 
fremur get jeg nefnt dýrtíðarhjálpar- 
málið í fyrra. Stjórninni var fengið það 
i hendur með mjög ófullkomnum undir- 
búningi; t. d. var kolaúthlutunin, sem 
kostaði landið um hálfa miljón, bygð 
á ramvitlausri skýrslu, er stjórninni var 
fengin í hendur. Nefna mætti og — í 
lægri nótum auðvitað — fánamálið. (B. 
J.: Konung skal til frægðar hafa, en 
ekki langlífis).

pá skal jeg víkja að sjálfri þingsál. 
Jeg get ekki fallist á hana, þar sem far- 
ið er fram á, að hætt verði við kolavinsl- 
una nú þegar. Jeg álít, að það felist ekki 
i skýrslu nefudarinnar, að hætt verði 
nú þegar, heldur skuli kolavinslunni 
haldið áfram fyrst um sinn, uns lokið 
hefir verið rannsóknum og tilraunum, 
sem nú standa yfir, svo að sjá megi með 
óyggjandi rökum, hvort námurekstur- 
inn svarar kostnaði. En jeg er nefnd- 
inni sammála um það, að eigi beri að 
reka kolavinsluna lengi með tekjuhalla. 
Og jeg finn ekki betur en stjórnin sje 
komin að sömu niðurstöðu. Hún hefir 
nú fengið erlendan sjerfræðing til þess 
að rannsaka námuna og standa fyrir 
verkinu í sumar, í því skyni að gera 
fullkomna tilraun með námu þessa. Og 
«f árangurinn verður ekki með versta 
móti, er þess að gæta, að vjer höfum 
svo brýna þörf á kolunum. Jeg er þess 
vegna þeirrar skoðunar, að ekki sje rjett 
að samþykkja þingsál.till. pvi hefi jeg 
hugsað mjer, í samræmi við það, sem nú 
hefi jeg sagt, að leyfa mjer að bera upp 
og lesa, með leyfi hæstv. forseta, svo 
hljóðandi rökstudda dagskrá:

Landsstjórnin hefir nýlega komið 
á nýju skipulagi um stjórn Tungu- 
námunnar, sett útlendan sjerfræð-

ing til ýtarlegri rannsókna á henni 
og til að stjórna nýjum vinnuað- 
ferðum við kolanámið. Má því bú- 
ast við, að sæmileg reynsla fáist 
á þessu sumri um það, hversu 
námurekstur á þessum stað getur 
borið sig. í því trausti, að lands- 
stjórnin, að fengnum þessum upp- 
lýsingum, haldi eigi námurekstr- 
inum áfram með verulegum halla 
fyrir landssjóðinn, tekur deildin 
fyrir næsta mál á dagskrá.

Jeg hygg, að nefndinni muni vera 
sama um þessa rökstuddu dagskrá. (G. 
Sv.: Við komum að því síðar).

Umr. frestað.

Á 28. fundi i Nd., miðvikudaginn 22. 
maí, var fram haldið einni 
u m r. um till. (A. 112, 111).

Magnús Pjetursson: Mjer leiðist, að 
hæstv. atvinnumálaráðh. skuli ekki vera 
hjer viðstaddur. Mjer virðist óhjá- 
kvæmilegt að minnast dálítið á ræðu 
hans í þessu máli; einnig væri mjer for- 
vitni að heyra,hverju hann myndi svara, 
þar sem hann er svaramaður stjórnar- 
innar í málinu.

Fyrst skal jeg minnast á sjálfa þings- 
ályktunartill. og orðalag hennar, sjer- 
staklega fyrri liðinn, og skýt jeg þar 
máli minu til nefndarinnar. Hvað á hún 
við með orðunum „eða rekstrarhallinn 
verði hverfandi lítill". pað gæti orðið 
álitamál, við hvað ætti að miða og hvað 
skyldi telja hverfandi lítinn halla. Jeg 
mundi gera mig ánægðan með, ef nefnd- 
in gæfi yfirlýsingu um hámarksfjárhæð- 
ina, sem hún hefir hugsað sjer að hall- 
innn mætti nema. — petta er annars 
mjög alvarlegt mál, og full ástæða til
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að íhuga það gaumgæfilega. pví vildi jeg 
blanda mjer dálitið inn í umræðurnar 
um skýrslu nefndarinnar.

Mjer virðist stjórnin hafa, enn sem 
komið er, lítt kveinkað sjer undan ásök- 
unum þeim, sem á hana hafa verið born- 
ar, og harla litlar vamir sýnt gegn þeim. 
Reyndar má segja, að stjórnin hafi áð- 
ur látið sjer ásakanir í ljettu rúmi liggja, 
af því að henni hafi fundist, að þær 
væru fremur árásir en rjettmætar að- 
finslur. En slíku er hjer ekki til að 
dreifa. pví að nú skýrir heil nefnd frá 
málavöxtunum, sem kosin var af öll- 
um flokkum þingsins. Skýrsla hennar 
hlýtur því að fylgja alvara og máttur, 
svo að ástæða virðist fyrir stjórnina að 
gera hreint fyrir sínum dyrum.

Hæstv. atvinnumálaráðh. mintist á 
það, að þingið ætti sök á, hvernig farið 
hefði um námureksturinn. Hann kvað 
þingmenn hafa lagt mikla áherslu á 
kolanámið árið 1917. petta er rjett. 
pingmenn sáu, að það gat riðið lífið á, 
að aflað yrði innlends eldsneytis. En þeir 
ætluðust alls ekki til, að landsstjórnin 
ljeti vinna að kolanáminu um lengri 
tíma og verði til þess ógrynni fjár, án 
þess að hún gerði sjer hugmynd um, 
hvernig sakir stæðu. Slíkt datt þing- 
mönnum ekki í hug. En að svo hafi far- 
ið hjá stjórninni byggi jeg á orðum 
skýrslunnar.

Hv. þm. S.-p. (P. J.) tók að nokkru 
leyti í sama strenginn og hæstv. atvinnu- 
málaráðh. Hann vildi skella skuldinni 
að nokkru leyti á síðasta þing. Bar hann 
þar fyrir sig síðustu málsgrein þings- 
ályktunar frá síðasta þingi. En hún 
hljóðar þannig:

„Jafnframt ályktar Alþingi, að heim- 
ila stjórninni fje úr landssjóði til nauð-

synlegra framkvæmda í þessu máli, svo- 
sem til verkfærakaupa, til torfbæja yfir 
verkamenn, til kaupa eða leigu á nám- 
um o. fl. þ. h.“

Hjer er stjórninni veitt heimild til að- 
leggja í kostnað til verkfærakaupa og. 
húsagerðar og þ. u. 1. og að kaupa nám- 
una. En till. heimilar ekki stjórninni að 
selja íslenskt eldsneyti undir verði. En 
það hefir stjórnin gert. Ef til vill mætti 
segja, að stjórnin hafi gert það óvilj- 
andi. En heldur Ijeleg og vandræðalcg. 
afsökun er það, og er þó sú eina afsök- 
un; því að stjórninni átti að vera innan 
handar að athuga reikningana eftir að 
byrjað var á kolanáminu, og miða síð- 
an verðið við þann koslnað, sem þeir 
báru með sjer. En þetta hefir hún ekki 
gert, að því er sjeð verður. pað kom 
glögt fram, að þingið ætlaðist ekki tilr 
að aðrar landssjóðsvörur yrðu seldar 
undir verði en þær, sem ákveðið var 
um í dýrtíðarlögunum. Eða hvað mundi 
verða sagt, ef landssjóðsverslunin seldi 
vörur sínar með hálfvirði, af því að 
stjórnin hefði ekki athugað verðið á. 
þeim, ekki athugað innkaupsverð og 
kostnað, heldur sett handahófsverð ? Ætli 
nokkur dirfðist að segja, að þingið bæri 
ábyrgð á slíku, þó að það skoraði á 
landsstjórnina að versla. Mjer virðist 
auðsætt, að þingið geti ekki borið hjer 
ábyrgð á öðru en þingsál. pað tæki 
fyrst á sig ábyrgðina, ef það samþykti 
rökstudda dagskrá hv. þm. S.-p. (P. 
J.), en fyr ekki.

Hæstv. atvinnumálaráðh. vildi telja 
stjórninni það til málsbóta, að hún hefði 
ekki getað fengið vitneskju um reikn- 
ingshallann á rekstri námunnar. pað er 
auðvitað, að um slíkt gat engin vit- 
neskja fengist um það leyti, sem byrj- 
að var að vinna að námugreftinum. En
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eftir að farið var að reka námuna var 
stjórninni innan handar að athuga 
reikningana.

pá talaði hæstv. atvinnumálaráðh. um 
það, að f járhæð þessi væri að eins reikn- 
ingshalli, en ekki útgjöld fyrir þjóðfje- 
lagið, því að fjeð hefði ekki runnið út 
úr landinu, heldur komið einstökum 
landsmönnum til góða. petta er að vísu 
rjett. En jeg veitekki, hvort þingið telur 
samt rjett, að stjómin ausi fje í einstaka 
landsmenn, jafnvel þó að það fari ekki 
út úr landinu, og jafnvel þó að það sje 
til þingeyinga. Ef náman hefði verið 
rekin rjettilega, eins og hin náman, sem 
rekin var við hliðina af einstökum 
manni, hefði ekki þurft að selja kolin 
við hærra verði en þau voru seld þar. 
þar að auki hefi jeg heyrt, að menn 
vilji heldur kaupa kolin úr þeirri námu, 
þrátt fyrir það, þótt þau væru nokkuð 
dýrari en i landssjóðsnámunni, af því að 
þau sjeu betur „sorteruð“. Reyndar get- 
ur reynsla manna verið misjöfn í þessu 
efni. En þetta er þó haft eftir manni að 
norðan, sem reyndi kolin.

Hæstv. atvinnumálaráðh. lagði mikið 
upp úr því, að þetta hefði að eins verið 
tilraun og að allar slíkar tilraunir kost- 
uðu mikið, en af skaðanum yrðu menn 
hygnir. petta er rjett. — En ef á að 
skoða þetta sem tilraun, er gaman að 
heyra, hvað unnist hefir með henni. 
Vjer hefðum þá átt að fá að vita, hvern- 
ig eldsneyti kol þessi eru. En nú er þvi 
ekki að fagna, og það af þeirri ástæðu, 
hvernig „sorteringin“ var leyst af hendi. 
En vjer erum enn þá í sömu óvissunni. 
Annars hefði tilraunin átt að leiða í ljós, 
hvort kolavinsla hjer á landi svaraði 
kostnaði, svo að þau yrðu ódýrara elds- 
neyti en erlend kol eru nú. Jeg veit ekki 
hvað öðrum kann að sýnast um þetta 
atriði, en mjer virðist auðsætt, að eftir

reikningum stjómarinnar að dæma 
muni ódýrara að kaupa erlend kol. Ef 
vjer hefðum ekki reynslu einstakra 
manna við hliðina á reynslu landsstjóm- 
arinnar, þá hefði þessi tilraun verið 
einkis virði. pað er því sú eina reynsla, 
sem mjer sýnist hafa orðið við þessa 
tilraun, að stjórnin hafi farið í þessu 
mjög illa að ráði sínu og ekki verið fær 
um að standa í slíkum framkvæmdum. 
Á því er fengin reynsla.

í sambandi við það, að þess háttar 
tilraunir gætu oft farið svo, benti hæstv. 
atvinnumálaráðh. á móvinsluna í Rvík. 
Mjer finst það skrítin röksemdafærsla 
að vera að afsaka eitt hneyxli eða ávirð- 
ingu með því, að líkt hafi skeð annars- 
staðar, og álít það alls ekki hæfilegt 
einni stjórn að koma með slíkar afsak- 
anir, þótt hún sje undir sömu sökina 
seld.

Hv. þm. S.-þ. (P. J.) var ekki kom- 
inn áðan, er jeg mintist á sumt úr ræðu 
hans, og vil jeg ekki taka það upp aftur. 
En nú vil jeg minnast á eitt, sem hann 
sagði stjórninni til afsökunar. Hann 
sagði, að þingið „sigaði“ stjórninni til 
að gera hitt og þetta, og nefndi í því 
sambandi mál, sem jeg verð að telja ó- 
viðurkvæmilegt að nefna á þennan hátt. 
Jeg fæ ekki sjeð, að rjett sje að viðhafa 
slikt orðalag um mál, sem horfir til 
bjargráða þjóðinni, eða að þingið sje 
að siga stjóminni út í slík mál. Mjer 
dettur ekki í hug, að nein stjórn láti siga 
sjer út í fen og foræði, og enginn getur 
treyst þeirri stjórn, sem svo væri. Jeg 
skil ekki hugsunargang þeirra, sem 
segja þetta um stjórn, er þeir fylgja, því 
að jeg tel það ált annað en lofsyrði um 
stjómina, ef hún er álitrn svo gerð.

pó að nú hafi farið mikið fje í þessa 
námu og miklu hafi verið eytt, þá held 
jeg ekki, að það sjeu einu slæmu afleið-
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ingarnar, sem þetta mál hefir í för með 
sjer. pað er enginn vafi á því, að það 
gerir stórmikið tjón sem tilraun, með 
því að draga úr mönnum kjarkinn, og 
verður til þess, að menn verða tregir 
til framkvæmda til að afla sjer inn- 
lendra kola eða annars eldsneytis. Menn 
hafa frjett þessa niðurstöðu úti um land, 
en ekki heyrt, af hverjum ástæðum 
svona hafi farið. peir hafa gert ráð fyrir, 
að eitthvert vit, sem þó hvergi er sýni- 
legt eftir skýrslunni að dæma, hafi verið 
i þessum námurekstri, og þegar svona 
fer um tilraunina, verða menn hræddir 
og þykjast ekki geta ráðist í að afla sjer 
innlends eldsneytis, vegna þessarar sorg- 
legu reynslu. petta hefi jeg orðið var 
við úti um land.Menn vita ekkihiðsanna 
um það, hvernig stjórnin hefir farið að 
ráði sínu.

pá er líka annað, þar sem jeg veit að 
þetta hefir haft mjög slæm áhrif, og það 
er að þetta hefir aukið dýrtíð í landinu. 
pað er svo að skilja, að þegar lands- 
stjórnin gengur á undan með að láta 
menn hafa gífurlegt kaup, þá fara aðrir 
atvinnuvegir að líða við það; verkamenn 
verða heimtufrekari. Jeg veit, að það 
hefir vakið taisverðan kurr víðaumland, 
er menn heyrðu, hve landsstjórnin hafði 
kaupgjaldið hátt, bæði i þessari vinnu 
og dýrtíðarvinnu sinni.

Jeg ætla nú ekki að svo stöddu mikið 
lengra út i þessar sakir, þvi að jeg ætl- 
aði ekki að svara orði til orðs, það gerir 
hv. frsm. (G. Sv.), en jeg vildi að eins 
blanda mjer í umr., af því að aðrir hafa 
gert það á undan mjer.

En jeg vil að síðustu endurtaka þau 
ályktunarorð mín, að stjórnin hefir gert 
sig seka í þessu þrennu:

1) Hún hefir aukið dýrtíðina í land- 
inu, með því að greiða óþarflega hátt

kaup, og hækkað þannig kaup verka- 
fólksins.

2) Hún hefir eyðilagt traust manna 
á öflun innlends eldsneytis.

3) Hún hefir farið gálauslega með fje 
landssjóðs, með hirðuleysi og eftirlits- 
leysi.

Frsm. (Gísli Sveinsson): pað er leið- 
inlegt, að þegar verið er að íæða um 
þetta mál, þá skuh sá maður úr hæstv. 
stjórn, sem hjer á til að svara, ekki sjá 
sjer annað fært en að hlaupast af fundi, 
þar sem hann ætti einmittaðveratilstað- 
ar og svara fyrir sig, ef hann ætlar ekki 
að leggja árar í bát. En þó kemur það 
ekki á óvart, því að framganga stjórnar- 
innar í þessu máli frá byrjun hefir helst 
verið sú, að hlaupast í burtu og vera 
ekki þar, sem hún átti að vera. Svo hefir 
verið um málið búið frá upphafi, að 
stjórnin hefir aldrei haft hugmynd um, 
hvar sakir stóðu. Hún hefir verið alveg 
áhugalaus fyrir því, hvernig færi um 
þetta annað stærsta fyrirlæki landsins, 
og hefir sennilega skákað i því skjóh, 
að einhver hv. þingmanna myndi verða 
til þess að draga fjöður yfir og gera 
þetta að sameiginlegu hneyksli þings og 
stjórnar. Jeg þykist áður hafa fært rök 
fyrir því, að Alþingi á hjer enga sök, 
nema ef hv. þm. vilja kannast við, að 
þeim hafi frá öndverðu vitað, að at- 
vinnumálastjórnin væri allsendis óhæf 
til að fara með málið, og því falið henni 
það vísvitandi, af eintómu hirðuleysi.

Hv. þm. S.-p. (P. J.) tók sig til að 
bera skjöld fyrir stjórnina i þessu máli. 
Jeg bjóst nú ekki við, að hann myndi 
gera það fyrst, því jeg hefi áður haldið, 
að ekki væri nema einn „autoriseraður“ 
skjaldsveinn stjórnarinar í þessari hv. 
deild. En nú sje jeg, að hv. þm. Dala. (B.
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J.) kveður sjer hljóðs, og hefir honum 
sjálfsagt runnið blóðið til skyldunnar, 
og ætla þeir þá að vera tveir, kolapiltar 
stjórnarinnar i Tjörnesnámunni.

pessi hv. þm. (P. J.) fer nú að blanda 
sjer í málið og ætla sjer að kveða upp 
úrslitadóm. Jeg þarf ekki að færa rök 
fyrir því, að hans dómur sje ekki óvil- 
hallur. Honum var málið of skylt til 
þess að ætla sjer að hafa þar úrslita- 
orðið. pað er kunnugt, að hann er all- 
handgenginn stjórninni, sem nú situr. 
Hann hefir ekki heldur haft tækifæri til 
að rannsaka málið til hlítar, því að ann- 
ars hefði hann ekki látið afstöðu sína 
til stjórnarinnar trufla sig, eða koma í 
veg fyrir hinn rjetta dóm í málinu, sem 
ekki gat orðið nema einn. En svo er hjer 
um annað að vjela. petta gerist sem sje 
á þeim stað, sem er að verða „heilagur“ 
staður á landi hjer og þar semallir„hlut- 
aðeigendur“ mynda eina samábyrgð. 
petta er pingeyskan, og hún á að lifa. 
(P. J.: Og lifir!). par við bætist svo, að 
við þetta mál er sá nokkuð riðinn, sem 
er hv. þm. (P.J.) alt of skyldur. Jeg hefi 
ekki í minni ræðu verið að lasta þennan 
mann eða hans verk, en gat þess, að 
það hefði komið fram, að skýrslusend- 
ingar og ýms önnur afgreiðsla hefði 
gengið alt of stirðlega. Jeg hjelt ekki, að 
hv. þm. (P. p.) hafi haft ástæðu til að 
standa upp og mótmæla þessu. Hvað 
svo sem annars má um þennan mann 
segja, þá var hann ekkert meiðyrtur, 
þótt þetta væri tekið fram. En til þess 
að sýna, að jeg hafi rök fyrir þessari 
staðhæfingu, þá skal þess getið, að trún- 
aðarmaður stjórnarinnar, hr. E. G., sem 
stundum er ekki trúnaðarmaður henn- 
ar, hefir einmitt látið frá sjer fara skýr 
rök fyrir þessu, sem jeg sagði í gær. 
Hann hefir orðið oftar en einu sinni, og 
einu sinni jafnvel þrisvar, með dags

millibili, að krefja eftirlitsmanninn, em- 
bættismann pingeyjarsýslu, um lítilfjör- 
lega afhendingarskýrslu. petta er nú 
ekki mikil sök, en jeg tek það fram af 
því, að hv. þm. S.-p. (P. J.) fór um þetta 
atriði ræðu minnar svo hörðum orðum, 
og hefði alls ekki tekið það fram, ef 
hann hefði ekki gefið tilefni til þess. 
Hins vegar sje jeg ekki, að þetta komi 
aðalefni málsins við, og var því óþarfi 
að leiða það inn á þá braut.

Hv. sami þm. (P.J.) taldi, að sá dóm- 
ur, sem kveðinn hefði verið upp yfir at- 
vinnumálastjórninni, væri of þungur, 
miðað við það, sem upplýst væri. Satt að 
segja hefi jeg ekki felt neinn dóm nema 
um það, sem fram er komið í málinu. 
En sá dómur, sem feldur er og feldur 
verður, er eingöngu bygður á því, sem 
upplýst er, og það er nægilegt til að sýna 
og sanna, að landsstjórnin hefir, gagn- 
vart þessu máli, engan veginn staðið i 
stöðu sinni og annaðhvort vísvitandi 
eða óafvitandi vanrækt að hafa stjórn 
þessa fyrirtækis svo, að sæmileg megi 
kallast, og miðað við eina landsstjórn 
er óvíst, hvort þetta sje fyrirgefanlegra. 
pessi er dómurinn.

En nú getur það verið ýmislegt, sem 
geti afsakað stjórnina, meðan fyrirtækið 
var að komast á laggirnar, en er á líður, 
verða skakkaföllin í rekstrinum alveg 
óafsakanleg. Jeg vil minna á það, að 
hæstv. atvinnumálaráðh. gerði ekkert 
til þess að afsaka, hvers vegna hann 
gerði sjer ekkert far um að hafa fyrir- 
tækið og stjóm þess í sæmilegu lagi, og 
hvers vegna hann gerði sjer ekki reglu- 
legt far um, að fyrirtækið bæri sig. petta 
er því upplýst, og viðurkent. Hvernig 
á að dæma um slíkt ? Ef ekki á að dæma 
hjer þannig, en draga úr öllu, sýnir það, 
að dómgreindin er spilt og farin út um 
þúfur.
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Jeg hefi tekið þetta fram með til- 
liti til þeirrar ályktunar, er Alþingi gerði 
í fyrra. Sú ályktun gefur ekkert tilefni 
til, eins og jeg áður hefi tekið fram, 
að blanda Alþingi inn í rekstur þessarar 
námu. pað mátti segja, að þar til i fyrra 
sumar væri þetta þingsins sök. pó ber 
þess og að geta, að landsstjómin gaf 
þinginu engar skýrslur um þetta þá. 
Jeg fyrir mitt leyti hjelt, að landsstjórn- 
in vissi eitthvað fótum sínum forráð. 
J>etta var svo ósköp einfalt mál. Hvorki 
var það utanríkismál nje flókið verslun- 
armál, heldur einungis að grafa til kola 
norður á Tjörnesi. Stjóminni átti þó, 
hversu ljeleg sem hún annars kynni að 
vera, að vera treystandi til að reká það 
með forsjá og viti.

Jeg skal ekki fara nákvæmlega út i 
það, sem hv. þm. (P. J.) færði sem rök 
fyrir því, hve lítilfjörlegur þessi tekju- 
halli væri, að nokkuð hefði tapast í kola- 
verðsafslætti, sumt væri tíðarfarsins sök 
o. s. frv. Hann taldi að vísu fleira fram, 
en jeg dreg það saman. Jeg tel þann 
mann, sem getur afsakað þetta með 
öðru eins, nokkuð langt leiddan í fylgi 
sínu við þá stjórn og það mál, sem um 
er að ræða. Hv. þm. Stranda. (M. P.) 
svaraði annars þessum atriðum hjá hin- 
um hv. þm. (P. J.), og þótt hann væri 
þá ekki viðstaddur, get jeg vísað til þess.

Hann komst svo að orði, hv. þm. S.-p. 
(P. J.), að þótt atvinnumálastjómin 
hefði nú tekið þá stefnu i fyrra, að velja 
hæfa menn til að starfa að og standa 
fyrir verkinu, þá hefðu engin tök verið 
á því að „skikka“ vegamálastjóra til að 
taka máhð að sjer. Jeg veit ekki, á 
hverju hinn hv. þm. (P. J.) byggir þetta, 
en eftir því, sem jeg veit best, byggir 
hann það ekki á neinu. Jeg held, að af- 
staða vegamálastjóra gagnvart þessu 
máh hafi ekki verið önnur í fyrra held-

ur en hún var siðasthðinn vetur. Jeg 
býst við,að hann hafi jafnan hugsað sem 
svo, að hann væri skyldur til að hlaupa 
undir baggann er þjóðarnauðsyn krefð- 
ist. En jeg hygg, að stjómin hafi álitið 
í lengstu lög, að þetta mál væri best 
komið hjá stjórninni. par ætti öllu sam- 
an að hrúga, og þar þyrfti ekki sjer- 
fræðinga, þar sem stjórnarráðinu væri 
skift í þrjár deildir, og einn „sjerfræð- 
ingur“ væri í hverri, einn i atvinnu- 
málum, einn i dómsmálum og einn í 
fjármálum. par norður frá væri nóg að 
hafa verkstjóra, að ógleymdum ráðs- 
manni og eftirlitsmönnum.

það hefir sýnt sig í þessu máli, eiús 
og í öðru stórmáli þjóðarinnar, að 
stjórnin heldur því hjá sjer þar til í ó- 
efni er komið og sleppir því ekki úr 
klóm sínum fyr en það er í þann veginn 
að fara í hundana. Og þetta er því ein- 
kennilegra, sem maður skyldi halda, að 
stjórn, sem hefir i jafnmiklu að vasast 
og þessi stjórn, ætti að vera fegin að fá 
hæfa menn til að stjórna hverju einu, ef 
tök væru á. En sú er ekki raunin á.

pá skal jeg að eins geta eins atriðis, 
sem líka hefir komið fram hjá öðrum 
hv. þm., en fyrst hjá hæstv. atvinnu- 
málaráðh., að hjer væri ekki að tala um 
tap fyrir þjóðfjelagið, þótt það væri tap 
á pappírnum. Við þetta er nú það fyrst 
að athuga, að svo geta þeir menn eink- 
um ályktað, sem enga sjerstaka ábyrgð 
hafa. En það er líka varasamt að álykta 
þannig og skella öllum tekjuhalla yfir 
á þessa hlið og segja: „pað gerir ekk- 
ert til, þótt landssjóður tapi, því að pen- 
ingarnir fara altaf eitthvað og oft til 
landsmanna.“ petta er nú svo, en ef 
ráðsmenn þjóðarbúsins hafa þann hugs- 
unarhátt og miða búskap sinn við þessa 
reglu, þá veit jeg ekki, hvert ræki á end- 
anum. pað er svo um öll fyrirtæki, að
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fyrst verður að sjá um, að þau beri 
sig, og siðan má fara að taka tillit til 
annars. J>að hefir nú verið tekið fram, 
að til þess að reka fyrirtækið vísvitandi 
með halla, skorti stjórnina algerlega 
heimild. J>ess vegna er það ekki afsak- 
anlegt, frá því sjónarmiði.

En þá er annað atriði, sem menn vilja 
télja að geri það að verkum, að þessi 
halli verði ekki halli fyrir þjóðfjelagið, 
það sem sje, að þetta væri fyrirtæki til 
að veita ýmsum mönnum góða atvinnu.

Satt er það að vísu, að námugröft- 
ur þessi hefir veitt mörgum manni at- 
vinnu. En vansjeð er, að þessir menn 
hafi ekki getað fengið atvinnu annars- 
staðar, sje það rjett, sem sagt er, að 
gengið hafi tregt að fá verkamenn til 
námunnar, og að stjórnin hafi jafnvel 
orðið að bjóða mönnum hærra kaup en 
þeir unnu fyrir áður. J>á er það og at- 
hugavert við þetta brask landsstjórnar- 
innar og uppboð á kaupgjaldi, að at- 
vinnuvegir vorir á sjó og landi standa 
hallara fæti, þegar fordæmi stjórnar- 
inriar neyðir menn um land alt til þess 
að bjóða hærra verkkaup sjer til skaða. 
J>að er því varasamt að tala um þjóðar- 
hagsmuni, ef slik uppboð hafa ill áhrif 
á rjetta kaupgreiðslu í atvinnuvegum 
vorum.

Áður en jeg vík að hinni rökstuddu 
dagskrá hv. þm. S.-J>. (P. J.) vil jeg 
svara einni spumingu, er hv. þm. 
Stranda. (M. P.) lagði fyrir nefndina. 
Hann vildi sem sje fá skýringu á því, 
við hvað nefndin ætti með orðunum: 
hverfandi lítill halli.

I raun og veru var nefndin þeirrar 
skoðunar, að fyrirtækið skyldi ekki rek- 
ið nema það geti borið sig, þó með 
þeirri athugasemd, er þessi ummæli 
gefa í skyn. Nefndin vildi ekki sporna

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

við því, að timi ynnist til hinnar síð- 
ustu og ítarlegustu tilraunar, sem vega- 
málastjóri og hin nsænski námuverk- 
stjóri hafa nú með höndum. Forstjór- 
ar verksins gera ráð fyrir því, að þessi 
tími verði harla stuttur og eigi verði 
haldið áfram rekstri námunnar nema 
hann geti nokkurn veginn borið sig. 
Með orðunum „hverfandi lítill halli“, 
hygg jeg að öll nefndin hafi átt viðnokk- 
ur þúsund; hún vildi gefa það svigrúm, 
til þess að hægt væri að gera úrslita- 
tilraunina undir hæfri og ábyggilegri 
stjórn.

Rökstudda dagskráin frá hv. þm. S.- 
J>. (P. J.) gefur eigi tilefni til langrar 
umræðu. Hún er út í hött og fer alveg 
fram hjá vitund og vilja þingsins. J>ing- 
ið hlýtur að líta svo á, að hjer sje ein- 
hverju ábótavant; það verður því að 
setja takmörk fyrir því, hve lengi alt 
eigi að sitja í gamla horfinu. Dagskráin 
gerir ráð fyrir því, að alt sje í ágætis- 
röð og reglu. Verði hún samþykt, getur 
landsstjórnin haft alt í sukki í alt sum- 
ar, þrátt fyrir tillögur vegamálastjóra. 
J>á spornar þingið ekki við óreglunni, 
en gefur henni þvert á móti undir fót- 
inn.

í dagskránni stendur: „Má þvi búast 
við, að sæmileg reynsla fáist á þessu 
sumri um það, hversu námurekstur á 
þessum stað getur borið sig . . “ Lands- 
stjórnin hefir því alt liðlangt sumarið 
til þessarar reynslu. Enn fremur segir 
svo í dagskránni: „I því trausti,að lands- 
stjórnin, að fengnum þessum upplýs- 
ingum, haldi eigi námurekstrinum á- 
fram með verulegum halla ....“. J>ó að 
alt gangi niður á við, má landsstjómin 
samt halda rekstri námunnar áfram 
með halla, sem að hennar áliti er ekki 
verulegur, líklega þegar hann er bor-
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inn saman við þann halla, sem verið 
hefir. pað er hið mesta óráð að sam- 
þykkja þetta, og frá sjónarmiði þings- 
ins stór hætta,þegar litið er á þá reynslu, 
sem nú er fengin.

Jeg mun ekki ræða frekar um till. 
fjárhagsnefndar. Hún er eðlileg og bein 
afleiðing af þeim gögnum.er fyrirliggja, 
og hin allra vægasta.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg skal 
ekki ræða um það atriði, hvort nægi- 
legt eftirlit hafi verið með rekstri nám- 
unnar af hendi landsstjórnarinnar, nje 
heldur annað það, sem fundið hefir ver- 
ið að rekstrrnámunnar. Til þess brest- 
ur mig kunnugleika. En jeg vildi víkja 
örfáum orðum að hinni almennu hlið 
málsins, hvort það sje rjettara að afla 
lífsnauðsynja innanlands, jafnvel þótt 
þær verði dýrar, eða treysta því, að við 
getum fengið alt, sem okkur vanhagar 
um, frá öðrum löndum.

Mjer hefir virst sú stefna ríkjandi á 
Alþingi að undanförnu, að heimta af 
stjórninni, að hún aflaði nauðsynja inn- 
anlands, nærri því hvað sem það kost- 
aði. Og það þegar af þeirri ástæðu, að 
óvíst er, hvað við getum fengið að flutt 
frá útlöndum, á þessum tímum. Finst 
mjer því nú, sem slái í baksegl hjá hv. 
f járhagsnefnd við það, sem deildin hefir 
viljað áður.

Jeg á bágt með að tala um málið, þar 
sem mjer er það ekki kunnugt. En 
þrátt fyrir alt og alt, þrátt fyrir 
allan kostnað, skilst mjer, að ekki 
muni hafa orðið svo mikill halli árekstri 
námunnar, sem menn ætlá. Alls mun 
kostnaðurinn hafa verið um 220 þús. 
kr. par frá ætti að draga 40 þús. kr., er 
húsin og bryggjur hafa kostað, verði 
rekstrinum haldið áfram, og að minsta 
kosti 12 þús. kr. fyrir námuna, því að

hún er þó einhvers virði. Auk þess ber 
að draga frá verkfæri og ýmislegt fleira, 
og hygg jeg, að þá verði eftir um kr. 
150,000,00, sem er sá kostnaður, er sala 
á kolunum ætti að borga. petta er að 
vísu allmikil upphæð.

Jeg veit ekki með vissu, hve mikið 
hefir verið tekið upp af kolunum, en er 
reikningarnir voru gerðir upp, höfðu 
1500 smál. að minsta kosti verið teknar. 
Hvers virði eru nú þessi kol? Bresk kol 
hafa komist hæst, að því er jeg veit um 
nú, upp í 360 kr. tonnið, og í saman- 
burði við það verð á þeim ætti smáL 
af íslensku kolunum að vera að minsta 
kosti 100 kr. virði. Eftir þessum mæli- 
kvarða yrði enginn skaði á rekstri nám- 
unnar, hefðu kolin verið seld á 100 kr. 
smál. Að kolin hafa verið seld lægra 
gerir, að landssjóður skaðast, en þjóðar- 
skaði er það ekki.

pá kemur að ásökunum hv. þm. 
Stranda. (M. P.), að kolin hafi verið seld 
of ódýr. Jeg skal ekki um það ræða, en 
að eins benda á, að landið hefir ekki tap- 
að á þessum námurekstri, á móts við 
það að kaupa útlend kol.

Ef nú reikningur minn er rjettur, sem 
jeg hygg að hann sje, og það er einnig 
rjett, að íslensku kolin hafi hitagildi að 
þriðjungi á við útlend kol, og þegar þar 
við bætist, að alt þetta f je er kyrt í land- 
inu, þá ætla jeg, að flestir muni kom- 
ast að þeirri niðurstöðu, að sjálfsagt 
sje að halda rekstri námunnar áfram. 
Bæði í þessu máli og öðrum virðist 
mjer, að hv. þm. skilji ekki, að nú er 
alt öðru máli að gegna en á venjulegum 
tímum.

Stjórninni hefir verið álasað fyrir 
það, að hún hafi haft slælegt eftirlit 
með öllum rekstri námunnar, reiknings- 
færslu o. fl. petta atriði ætti að leiða til 
lykta á annan hátt en till. hv. fjárhags-
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nefndar fer fram á, ef önnur væri til- 
ætlunin en að taka fyrir rekstur nám- 
unnar. Jeg verð að taka undir með hv. 
þm. Stranda. (M. P.) og segja, að till. 
er alt of loðin. pað er ekkert á henni 
byggjandi, því að hvað er hverfandi lít- 
ill halli og hvað ekki? Ef till. verður 
samþykt, væri rjettast að stjórnin segði: 
„Nú hættum við“, þar sem krafist er, að 
rekstrinum verði ekki haldið áfram 
nema hann borgi sig. Jeg vildi að eins 
benda á þessa hlið málsins.

Við vitum nú ekki, hvort við megum 
treysta því, að við munum fá nægilegt 
eldsneyti frá útlöndum. Ef svo er ekki, 
er þá nokkuð vit í því að girða fyrir, að 
við getum aflað innlends eldsneytis, eða 
nð heimta, að enginn halli verði á námu- 
rekstrinum. Jeg vil leyfa mjer að benda 
á, að Færeyingar hafa reynt að vinna 
kol og stórsköðuðust á því. Nú halda 
þeir áfram, þrátt fyrir alla erfiðleika, 
J>ó að þeir fái erlendu kolin miklu ódýr- 
.ari en við.

pað er oft svo, að atvinnufyrirtæki 
í stórum stíl bera sig ekki í byrjun, og 
það þótt þau geti borið sig, ef þau eru 
rekin í smáum stíl. T. d. má taka mó- 
takið í Reykjavík.

Nú skilst mjer, að fyrirtækið sje talið 
komið undir stjóm hæfra og ábyggi- 
legra manna, frá sjónarmiði nefndar- 
nnar. En hvers vegna á þá að taka fyrir 

kverkar fyrirtækinu og heimta, að það 
hætti, ef það ber sig ekki þegar? pað 
<?r ekki gott að ábyrgjast, að jafnvel 
góð náma borgi sig, og yfirleitt er örð- 
ugt að vita fyrir, hvort námur hjer geti 
borgað sig beinlínis. En hjer er það svo 
mikið atriði, að fje það, sem gengur til 
að afla nauðsynja í landinu sjálfu, það 
fer ekki burt úr landinu.

Mjer þykir ekki rjett, meðan samn- 
ingum við bandamenn er eigi enn lok-

ið, að banna landsstjórninni að vinna 
kol, þótt ekki sje víst, að það borgi sig. 

pað er rjett, sem hv. þm. Stranda.
(M. P.) sagði, að kolin hafi verið seld of 
ódýrt. En hitt er ekki alls kostar rjett, 
að stjórnina hafi brostið heimild til 
þess. Auðvitað varð að selja kolin ekki 
dýrari en það, að hægt væri að koma 
þeim út. pegar stjórninni var leyft að 
láta vinna námuna, þá var og heimilað 
að selja kohn hæfilegu verði eftir at- 
vikum. Heimildarleysi er því ekki til að 
dreifa. Hitt er aftur álitamál, hvort eigi 
hafi verið rjett að selja kohn dýrara.

Einnig fanst mjer hv. þm. Stranda.
(M. P.) vera sanngjarnari er hv. frsm. 
(G. Sv.) að því leyti, að hann viður- 
kendi, að stjórnin hefði haft heimild 
til að reisa hús og kaupa sjálfa nám- 
una; en úr því gerði hv. frsm (G. Sv.) 
mikið veður og áleit varla heimilt. En 
hitt verð jeg að telja of mikla kröfu hjá 
hv. þm. Stranda. (M. P.) og hv. frsm. 
(G. Sv.), að stjórnin hefði átt að hætta 
rekstri námunnar, er hún sá fram á 
það, að tekjuhalli myndi verða. Jeg tel 
þetta alveg fráleitt afstöðu hv. deildar 
til þessa máls á síðasta þingi. Deildin 
vissi þá, að byrjað var á námurekstri á 
Tjörnesi; hún vissi og, hvemig til fyrir- 
tækisins var stofnað, og að stjórnin 
hafði í hyggju að reisa þama hús og 
kaupa námuna. Og það var einmitt fyrir 
bein tilmæli stjórnarinnar, að sett var 
inn í tillöguna heimild til þessa.

pað var ekki hægt að skilja vilja 
bjargráðanefndar í fyrra á annan hátt 
en þann, að hún ætlaðist til, að unnið 
yrði bæði sumar og vetur. pað var þá 
ógerningur að segja fyrir, hvort rekstur- 
inn myndi borga sig, þar sem halda átti 
vinnunni áfram yfir veturinn. Voru því 
margar af ásökunum hv. frsm. (G. Sv.) 
ósanngjarnar.
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Jeg vil drepa lauslega á nokkur önnur 
atriði í ræðu hv. þm. Stranda. (M. P.), 
af því að hæstv. atvinnumálaráðh. var 
ekki viðstaddur. Hv. þm. kvaðst hafa 
heyrt látið betur af kolunum úr Hring- 
versnámunni en Tjörnesnámunni. Ann- 
að var að heyra á hv. þm. S.-p. (P. J.). 
Hann, sem er þessu miklu kunnugri, 
sagði, að dómurinn um þetta væri alveg 
upp og ofan.

Ekki er rjett á litið hjá hv. þm. 
Stranda. (M. P.), að hæstv. atvinnu- 
málaráðh. hafi verið að afsaka rekstur 
Tjörnesnámunnar með því, að bera 
hana saman við mótekjuna í Reykja- 
vík. En hitt var eðlilegt, að hann bæri 
þessi tvö fyrirtæki saman, þar sem hjer 
er um að ræða mjög svipað fyrirtæki 
og um svipaða útkomu.

Hv. þm. Stranda (M. P. var hræddur 
um að tjón það, sem orðið hefir á rekstri 
námunnar, myndi fæla aðra frá því að 
leita eldsneytis á sama hátt — vestigia 
terrent —. Ekki er jeg svo hræddur um 
það, enda hefði reynslan, sem fengin 
er fyrir Stálfjallsnámunni, alveg eins 
átt að fæla Alþingi frá því að gera þessa 
tilraun. En ef gert er ráð fyrir því, að 
reynsla þessi fæli aðra menn frá sams- 
konar fyrirtækjum, hvaða vit er þá í 
því að ætlast til, að stjórnin hvetji ein- 
staka menn til þess að ráðast í það, sem 
henni hefir mishepnast, eins og till. á 
þgskj. 112 gerir? Mundi nú hvöt frá 
stjórninni, sem að dómi hv. nefndar hef- 
ir fengið svona reynslu í málinu, vera 
best fallin til að hvetja aðra? (G. Sv.: 
petta er stjórnarinnar reynsla). Já, það 
er stjórnin, sem hefir haft þessa reynslu, 
og á hún svo að fara að hvetja aðra? 
(G. Sv.: Vinna einstaklinganna borgar 
sig betur).

Svo sagði hv. þm. Stranda. (M. P.), 
að stjórnin hefði skemt fyrir öðrum

með hinu háa kaupgjaldi, en hv. þm. 
(M. P.) hefir ekki athugað, að það er oft 
og einatt borgað hátt kaup við ýmsa 
vinnu, án þess að það á nokkurn hátt 
þurfi að spilla fyrir öðrum atvinnu- 
greinum; t. d. er oft borgað meira en 
helmingi hærra kaup en venjulegt er 
við uppskipun og útskipun, án þess aS 
það hafi bein áhrif á verkkaup alment, 
og mikla almenna þýðingu getur það 
ekki haft, þó að borgað sje hátt kaup í 
kolanámu, sem þykir einhver versta 
vinna; það getur því ekki haft skaðleg 
áhrif um land alt, þó að fáeinum mönn- 
um hafi verið borgaðir 60—70 aurar um 
tímann. Svo er þess líka að gæta, að þeir 
voru ráðnir frá fjarlægum stöðum og 
heimta því hærra kaup heldur en 
þeir gætu búið við heima hjá sjer. En 
sem sagt, um eiginlega aðfinslu út af 
þessu mrekstri dettur mjer ekki í hug 
að segja neitt, það gerir hæstv. atvinnu- 
málaráðherra náttúrlega, en jeg ætla 
alment að benda hv. þm. á það, að hjei’ 
í þessari hv. deild virðist vera beinlínis 
stefnumunur í bjargráðaráðstöfun, 
miklu meira en aðfinslur við sjerstakar 
framkvæmdir. Jeg skal að eins leyfa 
mjer að nefna það í þessu sambandi, að 
svo virðist, sem talsvert mikið hafi ver- 
ið um það rætt, hve fæðið hafi verið dýrt 
þar í námunni. Mjer hefir verið sagt frá 
því, að við vinnu á Vesturlandi, þar er 
hkt stóð á, hafi fæðiskostnaðurinn ver- 
ið svipaður.

Að öðru leyti mun jeg ekki þreyta hv. 
þm. í þessu máli, en að eins geta þess, 
að það er aðalstefnan í till. þessari, sem 
mjer er illa við. Jeg vil ekki láta draga 
úr því, þó að það kunni að kosta nokkuð 
mikið í svipinn að afla sjer þeirra inn- 
lendra nauðsynja, sem hægt er, og vona 
jeg, að menn gefist ekki upp við þess 
konar tilraunir, þó að mönnum sýnist
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þær ekki takast vel í byrjun, og sjer- 
staklega vildi jeg óska þess, að hv. deild 
fyndi einhver ráð til þess að taka ekki 
gersamlega fyrir kolanámið á Tjömesi; 
en ef hún vill setja eitthvað út á gerðir 
stjórnarinnar, þá að gera það út af fyrir 
sig, en alls ekki í sambandi við þetta 
mál, þvi að við það verður málið alt of 
óhreint, og það á heldur ekki við að vera 
að draga nauðsynjamál út í deilur, sem 
sumir telja óþarfar,þó að einstöku menn 
kunni kann ske að álíta, að þær sjeu 
þarfar.

Atvinnumálaráðherra (S. .J.): Jeg 
mun áður hafa látið það í ljós, og 
jafnvel lofað því, að lengja ekki umr. 
um þetta mál sjerlega mikið, því að jeg 
bjóst við því, að ekki mundi mikið af 
nýjum upplýsingum koma fram í mál- 
inu.

Einhver hv. þm. sagði, — jeg held 
það hafi verið hv. þm. N.-ísf. (S. St.) — 
að þessar umr. myndu ekki verða búnar 
fyrir næstu helgi, en nú heyrist mjer á 
hv. frsm. (G. Sv.), að ekki þurfi að 
ræða mikið um till. eins og hún liggur 
fyrir, en í raun og veru hugsaði jeg, að 
allar umr. myndu snúast um till. og 
árangurinn af því, ef hún yrði samþ. pá 
mun hv. frsm. (G. Sv.) hafa látið það í 
ljós, að jeg þyrfti altaf að hlaupast í 
burtu þegar hann talaði, en jeg hefi haft 
ákveðnar ástæður til þess að ganga frá; 
í gær var jeg að gegna máli í landssim- 
anum, og áðan varð jeg að vera við í 
hv. Ed., en jeg þykist ekkert hafa að ótt- 
ast hjá hv. frsm. (G. Sv.), og jeg skil 
það svo, að þessi missögn hans hafi 
ekki komið fram af því, að jeg var 
fjarverandi í gærkveldi. (G. Sv.: Hvaða 
missögn?). Sú, að jeg hafi fengið 
500 krónur í ferðapeninga norður. Hv. 
þm. (G. Sv.) mætti þó vera kunnugt,

að til er kvittun fyrir þessum peningum 
frá minni hendi, til gjaldkera námunn- 
ar, og að þessir peningar eru komnir 
þangað fyrir löngu, en það hefir víst ver- 
ið þægilegra, einhverra hluta vegna, að 
ganga fram hjá því. þá mintist.hv. þm. 
(G. Sv.) á skýrslurnar frá sýslumannin- 
um. Sömu gögn og nefndin hefir fengið 
bera það líka með sjer, og jeg mintist 
á það í gær, að sjóðbók hefði verið hald- 
in og reikningar gerðir af hálfu eftir- 
litsmanna námunnar á Húsavík. pá 
sagði hv. framsm. (G. Sv.), að það hefði 
má ske verið vanrækt óviljandi að hafa 
sæmilega stjórn á námunni. Skal jeg að 
vísu ekki rengja, að eitthvað kunni að 
mega finan að stjórn hennar; slíkt má 
lengi finna, þegar skarpir áhugamenn 
fjalla um mál eftir á. En þá segir hv. 
framsm. (G. Sv.), að sig furði mest á 
því, að stjórnin skuli ekki þegar hafa 
kipt að sjer hendinni. Jeg skal nú leyfa 
mjer að útskýra þetta, þótt þess ætti 
ekki beinlinis að vera þörf. pað var sem 
sje ekki fyr en seint á síðastliðnu sumrí, 
að afráðið var að halda námurekstrin- 
um áfram yfir veturinn, og var svo á- 
kveðið vegna þess, að annars gæti námu- 
reksturinn varla skoðast sem r e g 1 u- 
leg tilraun. I tilefni af því var ráð- 
ist í að byggja þar hús og margt fleira. 
Svo var um nýársleytið, eins og sjálf- 
sagt er talið um allar stofnanir, hvort 
sem það eru fjelög eða einstakir menn, 
farið að gera upp reikninga námunnar, 
en jeg verð að taka það fram, að það 
var ekki hyggilegt og ekki heldur hægt 
að kippa að sjer hendinni á síðastliðnu 
hausti, og finst mjer það heldur ekki 
ásökunarvert þó að það væri ekki gert, 
og auk þess komu reikningarnir ekki 
nærri strax hingað, sem ekki var heldur 
von til. — Jeg held það hafi verið hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.), sem var einu sinni
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i þessari háttv. deild að vita reiknings- 
skil sýslumanna og fleiri til stjórnar- 
innar, en það þykir má ske ástæða til að 
krefjast einhvers annars af þessu fyrir- 
tæki heldur en hjá umboðslegum starfs- 
mönnum. pá vjek háttv. frsm. (G. Sv.) 
að því, að það hefði eins vel mátt biðja 
vegamálastjóra fyrir að sjá um og ann- 
ast þetta fyrirtæki. Jeg tók það nú fram 
í gær, að hann var nær því frá upphafi 
til aðstoðar á ýmsa lund, en regluleg 
forstjórn þess var honum ekki fengin 
fyr en háttv. frsm.. (G. Sv.) hefir nefnt, 
en hann, (hv. frsm., G. Sv.), hefir ekki 
vitað það, eða þá gleymt þvi, að þá var 
fengin vissa fyrir því, að hann fengi 
hæfan mann frá útlöndum sjer til að- 
stoðar, og þess vegna átti hann hægra 
með að taka við því og sinna því, þar 
sem hann áður hafði eigi getað meira 
í þessu efni, sökum annara starfa. Jeg 
sje, að hv. framsm. (G. Sv.) er að skrifa 
hjá sjer athugasemdir við það, sem sagt 
er hjer í hv. deild; býst jeg nú við, þótt 
hann sje búinn að tala þrisvar í þessu 
máli, að við fáum að heyra 4. eða 5. 
ræðuna frá honum, hvort sem það er að 
rjettum þingsköpum eða ekki, en kann 
ske við fáum líka að heyra eitthvað al- 
veg nýtt um málið nú hjá hv. frsm. (G. 
Sv.). Jeg tek undir það með hæstv. for- 
sætisráðherra, að rjettast er að taka 
þetta mál ekki svo mjög i sambandi við 
verk stjórnarinnar, heldur eins vel Al- 
þingis, og snúa sjer nú að þvi, hvort 
halda eigi áfram með reglulegar tilraun- 
ir eða ekki, eða ef menn vilja breyta um 
aðferð, að þá láti hv. þm. þann vilja 
sinn í ljós.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að leyfa mjer 
að færa nokkur rök fyrir því, að ábyrgð- 
in á þeim skaða, sem orðið hefir við 
reksturinn á kolanámunni á Tjörnesi

hvíli að minsta kosti eins mikið á þing- 
inu eins og stjórn landsins. pað er yfir 
höfuð um þetta kolanám að segja, og 
það ætti að vera kunnugt flestum mönn- 
um, sem til vits og ára eru komnir, að 
hjer er engin kolanáma, sem borgar sig 
að vinna undir venjulegum kringum- 
stæðum, og að surtarbrandstekja eða 
kolanám, hvort sem menn nú heldur 
vilja kalla það, getur varla verið svo 
gott, að það borgi sig að reka það, þegar 
góðar samgöngur eru og siglingar, en 
undir eins og fer að kreppa að verslun 
og kol taka að stíga, er eðlilegt, að menn 
fari að hugsa um það, hvort ekki borgi 
sig að vinna fram surtarbrand til elds- 
neytis. pess vegna var það, að jeg bar 
fram á þinginu 1916 tillögu um það, að 
fengnir væru menn til að rannsaka surt- 
arbrandsnámur hjer og skilyrði fyrir 
slíku starfi. pessi tillaga var samþykt 
hjer í deildinni, en Ed. saltaði hana, eða 
vildi ekki láta hana ganga fram, og af 
þessu leiddi, að stjórnin gat ekik talið 
sjer heimilt að útvega mann, annað- 
hvort frá Svíþjóð eða pýskalandi, til 
þeirra rannsókna. Stjórnin taldi sjer 
ekki heimilt að leggja í þann kostnað, 
vegna þess að þingið sama sem drap 
þessa till. pað er því eðlilegt, og getur 
ekki verið vítavert í þingsins augum, 
þótt hún legðist það undir höfuð, því að 
óðara en hún hefði tekiðtilframkvæmda 
hefðu margir menn á þingi risið upp og 
sagt það óleyfilegt, því að þótt till. væri 
samþ. í annari deildinni, þá væri eftir að 
samþ. hana í hinni, því að allir vita, að 
heimild til útgjalda skal ganga í gegnum 
báðar deildir og tvær umr. í hvorri 
deild; þetta er því ekkert annað en sem 
um lög væri að ræða, er samþ. væri í 
annari deildinni, en feld i hinni. Stjórn- 
in er því með öllu ámælislaus fyrir það, 
að rannsókn hefir ekki farið fram, en
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það er hv. Ed. ekki. Jeg hygg nú, að allir 
muni skilja, að það var hin mesta 
heimska að láta stjórnina ekki fram- 
kvæma þessa tillögu, því að með því 
hefði verið auðið að komast hjá miklu 
af þessum skaða, sem orðið hefir.

petta var fyrsti liðurinn í röksemd- 
unum fyrir því, að ábyrgðin væri eins 
mikil á þinginu eins og stjórninni. Nú 
kemur annar, þingið i fyrra. Kolin stigu 
i verði, og menn sáu, að nauðsynlegt var 
að knýja stjórnina til þess að afla eldi- 
viðar innanlands, og var þess vegna lagt 
til í bjargráðanefnd hjer, og borin fram 
tillaga um, að heimila stjórninni fje til 
framkvæmda í þessu efni. Var enginn 
staður tilnefndur, heldur var að eins 
nefnd kolataka; var mikil áhersla á það 
lögð, að til framkvæmda væri tekið, svo 
að menn stæðu ekki eldiviðarlausir 
uppi, þegar fram á veturinn kæmi. End- 
urtek jeg, að það var sorglegt, að rann- 
sókn fór ekki fram, svo að kolataka gæti 
byrjað með viti, því að hjer var byrjað 
of seint, svo að ekki var tiltækilegt að 
vinna nóg kol áður vetur kom. En það 
var þingsins sök, að stjórnin ekki byrj- 
aði fyr, henni var ekki heimilað það, og 
eru það afleiðingar af þingsins eigin 
verkum, sem koma hjer fram. pað er 
meðal annars afleiðing af því, að menn 
tóku það ráð að láta vinna að vetrar- 
lagi, því að hvort sem það borgar sig eða 
ekki, þá er miklu betra að hafa eldivið 
en að þurfa að standa allslaus, þegar 
ekki var næg fyrirhyggja frá þingsins 
hendi til að sjá um, að eldiviður væri 
til, áður en vetur skall á. En þar sem 
síðasta þing vildi, að stjórnin ljeti starf 
að kolanámi, ber það líka ábyrgð á öðr- 
um halla, sem orðinn er, og frá öðru 
sjónarmiði, og það er höfuðorsökin. pað 
er það, að þingið vill láta hana byrja á 
námurekstri, þó að enginn maður kunni

hjer neitt að slíkum hlutum, og þó vill 
þingið ekki taka það ráð, sem jeg hafði 
stungið upp á árið 1916, að fá hingað 
hæfan námuverkfræðing til að standa 
fyrir verkinu, — en einmitt af þessu er 
aðalhallinn kominn, að menn, sem ekk- 
ert kunna að verkinu, taka það að sjer, 
prátt fyrir alla samviskusemi hafa 
menn ekki geta unnið það svo, að vel 
væri, t. d. að ætla sjer að fara að vinna 
mókolanámu með sprengiefni, í staðinn 
fyrir að hafa venjuleg graftól í höndum. 
Menn kunna nú að vilja spyrja, hvað það 
mun minni. Kann ske 30,000 krónum, 
án þess þó að meira vinnist fyrir þeim 
en mönnum með þau algengu tæki í 
höndum sem þeir kunna með að fara. 
En þetta er stjórninni alls ósjálfrátt, því 
að það var ekki hennar skuld, að þing- 
ið sá ekki á rjettum tíma, hvað átti að 
gera, og varð of seint fyrir, og verður 
svo að sitja yfir skörðum hlut, af þvi 
að menn eru neyddir til að gera eitthvað 
þegar kemur í vandræði.

Annars veit jeg ekkert frekar um 
þetta, og er ekki kunnugur þeim mönn- 
um, er ráðnir voru, en jeg heyri sagt, 
að þessi maður, sem forstöðu veitti í 
námunni, hafi haft meðmæli fyrverandi 
vegamálastjóra, og fyrir því var það 
eðlilegt, að stjórnin rjeði þann mann, er 
góð hafði meðmæli, og jeg hygg líka, 
að þeir í stjórninni, er kunnugastir voru 
hjer í Reykjavik, hafi unnið að ráðn- 
ingu hans. Um kaupið skal jeg ekkert 
segja, en mjer er þó nær að hyggja, að 
fá hefði mátt mann fyrir lægra kaup, þó 
að mjer vaxi ekki í augum slíkt for- 
stöðumannskaup, ef hann er hæfur, en 
um þetta vil jeg hvorki afsaka nje ásaka 
stjórnina, því að það er ekki nema lítill 
hluti af kostnaðinum, sem í því er fólg- 
inn, og altaf verður að borga mönnum 
eitthvert kaup, og því ekki nema lítill
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hluti kaupið,sem ofgreitt er.Mjererekki 
kunnugt um, hvernig til hagar í nám- 
um, en um skýrslu þessa er það að segja, 
að hún er ófullkomin og ekkert á 
henni byggjandi auk þess hefi jeg heyrt 
greinagóða menn, sem vel þekkja til, 
segja ýmislegt þar öðruvísi, svo að ekki 
er á henni að byggja.

Að eins vil jeg geta þess, að hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.) taldi hv. þm. S.-p. (P. 
J.) ekki vel bæran til að dæma í þessu 
máli, og er þá ekki nema rjett, að hv. 
þm. S.-þ. (P. J.) fái endurgjald fyrir lítt 
vinsamleg ummæli sín um Helga bróður 
minn, og verður það þá á þann hátt, að 
jeg og bróðir háttv. þm. (P. J.) vorum 
bekkjarbræður í skóla og nákunnugir. 
get jeg því sem vel kunnugur vottað það, 
að hann var maður greinagóður, og 
hefi jeg aldrei um hann vitað nje 
heyrt, að hann hafi nokkru sinni gert 
annað en það, er rjett var og heiðar- 
legt í alla staði. — En þó að einkabrjef 
frá Einari Gunnarssyni, cand. phil., hafi 
flækst með í þeim plöggum, er nefndin 
hefir fengið, þá hefði hún átt að skila 
því, miklu fremur en að birta kafla úr 
því slitna úr rjettu samhengi, sem vel 
getur sett alt annan svip á þau ummæli, 
sem til eru færð.

pað er sjálfsagt rjett, sem hæstv. for- 
sætisráðherra tók fram, að taka verður 
tillit til kolaverðsins, og eins hitt, að 
stofnkostnaðinn verður að draga frá, en 
ekki telja hann til skaða.

pá kem jeg að tillögu nefndarinnar. 
Nú stendur svo á, að stjómin hefir reynt 
að bæta úr því, sem áfátt var um kola- 
vinsluna. Hún hefir fengið mann frá 
Svíþjóð, vanan þess háttar vinnu, til 
þess að hafa umsjón með verkinu. Hann 
hefir gert ráðstafanir til þess að fá 
sænsk verkfæri, sem nú eru að eins ó- 
komin, eftir þvi sem landsverkfræðing-

urinn tjáði mjer í gær. Stjómin er því 
auðsæilega einráðin í að reka námu- 
vinsluna framvegis, svo framarlega sem 
reksturinn svarar kostnaði.

En hvað er það þá, sem tillagan fer 
fram á. Ekki annað en það, sem stjóm- 
in hefir nú þegar gert, að eins að því 
við bættu, að verkinu skuli eigi haldið á- 
fram, nema það geti borið sig. Jeg er 
ekki í neinum vandræðum með, hvernig 
skilja beri orðin „hverfandi Iítill“. pað 
er auðvelt að geta sjer til um það. í 
þeim felst auðvitað þetta, að stjórnin 
reki ekki kolavinsluna með verulegu 
tapi hjer eftir. Tillagan er því algerlega 
óþörf, þar sem í henpi felst ekki annað 
en það, sem er á allra manna vitorði að 
gert verður. Hjer er verið að skora á 
stjórnina að gera það, sem hún er að 
gera og ætlar að gera. petta er að eins 
tilraun til að sprengja púðurkerlingar 
hjer í deildinni. En það er ekki bjarg- 
ráðastefna að skipa stjórninni að leggja 
árar í bát, og get jeg búist við, að bjarg- 
ráðanefnd leggist í móti slíku. Jeg veit, 
að hún hefir verið meðmælt surtar- 
brandsvinslu í Steingrimsfirði og lagt 
til, að gerður verði vegarspotti frá nám- 
unni til sjávar og að keypt skyldu á- 
höld til námuvinslunnar fyrir 2000 kr 
fjárframlag úr landssjóði. pví tel jeg 
og sjálfsagt, að gerðar verði frekari til- 
raunir með Tjörnesnámuna, úr því að 
allur nauðsynlegur undirbúningur er 
þegar gerður. Hitt, að hætta þar kola- 
vinslu nú þegar, væri sama sem að 
leggja eld í húsin.

En um fjárhagshallann, sem kola- 
námið á Tjörnesi hefir haft í för með 
sjer, má geta þess til, að hann stafi að 
nokkru leyti af þvi, að eigi hafi verið 
haft naegilega glögt eftirlit með nám- 
unni, til þess að hægt hefði verið að á- 
kveða hæfilegt verð á kolunum. En þrátt



639 Mál, ekki útrædd.

Laun embættismanna.

640

eina svar, sem þingið getur gefið við 
þessari kröfu, eins og nú stendur á, er 
að gera breytingar á dýrtíðaruppbótar- 
lögunum, en láta bætur á föstum laun- 
um bíða um stund. Hins vegar þolir 
þetta mál ekki langa bið, en það þolir 
þá bið, að ekki sjeu gerðar einhverjar 
kákbætur á launum einstakra embættis- 
manna, sem rifnir eru út úr heildinni; 
slíkt kák veldur misrjetti og óánægju 
annara embættismanna, sem líkt stend- 
ur á fyrir.

Jeg vonast því til þess, að stjóroin 
taki alt þetta mál til yfirvegunar og 
leggi sem fyrst fyrir Alþingi frv. til 
laga um laun embættismanna. Best væri 
ef það yrði ekki fyr en að ófriðnum 
loknum, en ef til vil þolir það ekki svo 
langa bið. f sambandi við þessi orð mín 
vil jeg því leyfa mjer að koma fram með 
rökstudda dagskrá, sem þannig er orð- 
uð:

„Með þeirri áskorun til lands- 
stjórnarinnar, að hún taki alt launa- 
málið til rækilegrar meðferðar .og 
leggi fyrir næsta Alþingi frv. til 
almennra launalaga, tekur deildin 
fyrir næsta mál á dagskrá“.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
að fara að eins og hv. frsm. allsherjar- 
nefndar (P. 0.), að tala ekki langt mál, 
þvi jeg veit, að hann hefir orðið að stilla 
sig mikið, því hafa mun hann haft tals- 
verða tilhneigingu til þess að ausa sjer 
út. Hvernig dagskráin er komin fram 
skil jeg ekki, en jeg hefði getað skilið 
hana, ef hún hefði komið fram áður en 
tvö málin næstu á undan voru afgreidd 
hjeðan. pá hefði hún getað komið til 
mála, því jeg sje ekki, að frá hans 
(S.St.) sjónarmiði,eða eftir því semhann 
hefir látið um mælt, sje neinn veruleg-

ur munur á þessu frv. og bæði till. og 
frv. um læknana. pað er því mjög und- 
arlegt, að hv. þm. N.-fsf. (S. St.) skyldi 
ekki detta þessi leið í hug, áður en hin 
tvö málin voru afgreidd, svo að hann 
þá hefði getað reynt að hindra alt málið 
í heild. Aðalreglan í þessu máli er hin 
sama og í frv. úm hækkun á föstum 
launum lækna, sem er sú, að breyta 
lagaákvæðum, sem gilda. Jeg tel það 
dálítið broslega ástæðu, hjá þessum 
sama hv. þm. (S. St.), að kenna stjórn- 
inni um alt, sem hann telur ver farið. 
Er það t. d. stjórninni að kenna, þó 
símamenn kvarti og hóti að segja af 
sjer, ef þeir fái ekki bætt kjör sín. Jeg 
býst ekki við, að neinn hafi ætlast til, að 
alment frv. um launabætur embættis- 
og sýslunarmanna hefði verið lagt fyrir 
þetta þing, en það hefði verið ósköp 
hægt að gera, jafnvel fyrir þingið í 
fyrra, en það þótti þá ekki rjett að gera 
það, sjerstaklega vegna þess, að pen- 
ingaverð var talið mjög á reiki.

En annars held jeg það ekki rjett að 
telja það hindrun þessu máli,þópeninga- 
verð hafi verið mjög á reiki og óákveð- 
ið, og að minsta kosti er það vist, að 
aðrar nágrannaþjóðir okkar hafa ekki 
látið það tálma rjettlátum endurbótum 
á kjörum embættismanna.

f fyrra voru t. d. launalög samþykt 
í Noregi og launin hækkuð að mun frá 
því sem var. Jeg get vel játað, að það er 
dálítið óheppilegt, að málinu sje nú aft- 
ur vísað til nefndar, en þar sem nú hv. 
deild hefir ákveðið, að sama nefndin 
skuli fjalla um öll þessi mál, þá sje jeg 
ekki ástæðu til setja mig beint upp á 
móti því, að hún þá líka íhugi þetta 
frv. Annars finst mjer, að þetta mál 
hefði mátt ganga sína leið og hefði ver- 
ið látið standa eða falla eitt út af fyrir 
sig, og jeg vona, að nefndin láti það líka



638Mál, ekki útrædd.

Laun embættismanna.

637

verði visað, þrátt fyrir það, þó alls- 
herjamefnd hafi athugað það og kveðið 
upp sinn dóm yfir því. pað er vitan- 
legt, að einmitt þetta frv. stjórnarinnar 
kom hreyfingu á öll hin launamálin, og 
má því telja stjórnina frumkvöðul 
þeirra allra, og hefir stjórnin því ekki 
að þessu leyti kallað þingið saman ófyr- 
irsynju.

Jeg skil ekki, að það þurfi að fara 
að athuga þetta mál aftur í nefnd, þar 
sem það hefir verið gert, en þetta er 
auðvitað síðasta hálmstráið, sem grip- 
ið er í, til þess að forða þessu frv. frá 
bana. En það er nú komið sem komið 
er, nefndin er skipuð, er athuga á öll 
þessi launamál, og líklega þýðir ekki 
að spyrna á móti broddunum.

Sigurður Stefánsson: Mjer kom það 
dálítið á óvart, að hv. 2. þm. Arn. (E. 
A.) skyldi gera það að sinni till., að 
þessu máli yrði vísað til fjárveitinga- 
nefndar, þar sem önnur nefnd hefir 
fjallað um málið og látið uppi sitt álit 
um það. það mun vera einsdæmi í þing- 
sögunni að flækja málum svona milli 
nefnda og vísa til einnar, er önnur hef- 
ir athugað alt gaumgæfilega. Jeg verð 
því að telja þetta beinlinis bera vott um 
vantraust á allsherjarnefndinni, þar sem 
nærri liggur að ætla, að hv. þm. (E. A.) 
telji hana hafa farið svo illa með málið, 
að ekki veiti af, að önnur nefnd athugi 
það betur. Og jeg verð að segja, að 
mjer finst þetta vantraust koma úr 
hörðustu átt, þar sem það kemur frá 
hv. 2. þm. Arn. (E.A.), sem er formaður 
allsherjarnefndar. Jeg verð því að segja, 
að þetta hlýtur að vera leikur hjá hv. 
þm. (E. A.), ef þá ekki blátt áfram 
skrípaleikur, að vera að flækja þessu 
máli svona fram og aftur á milli nefnda.

Jeg álít öllu launamálinu vera komið

í óvænt efni, eins og því er nú komið. 
Hingað inn á þingið hafa ruðst bænar- 
skrár frá embættismönnum, sem fara 
fram á, að laun þeirra verði bætt. Jeg 
er ekki að ásaka embættismennina fyrir 
þetta, því þar sem þeim sumum hverj- 
um er smánarlega illa launað, þá er 
þetta ekki nema eðlilegt, en jeg ásaka 
stjórnina fyrir þetta, því að öll óreiðan, 
sem á þessu máli er hjer á þingi, er 
henni að kenna.

Á þinginu 1913 var ákveðið að setja 
milliþinganefnd, sem rannsaka skyldi 
og koma með tillögur um þetta launa- 
mál. pessi nefnd, þar sem meira að segja 
hæstv. forsætisráðh. átti sæti, leggur svo 
fram nefndarálit sitt 1916. það hefði 
þvi mátt ætla, að stjórnin hefði næg 
gögn í höndunum í þessu máli og nægi- 
lega þekkingu til þess að leggjahjerfram 
fyrir þingið frv. til almennra launalaga. 
En af einhverjum sjerstökum ástæðum 
hefir stjórninni ekki unnist tími til þess. 
En þó verð jeg hins vegar að álíta, að 
málið hafi verið svo vel undirbúið, að 
hefði stjórnin verið ekki með öllu ónýt, 
þá hefði það þó ekki verið neitt sjer- 
stakt þrekvirki, einkum þar sem nú 
stjórnin telur þrjá menn.

Jeg skal játa það, að tímarnir, eins 
og þeir nú eru, eru mjög svo óheppi- 
legir, þó jeg viti og játi, að brýn þörf 
sje á að bæta laun embættismanna, en 
á þeirri þörf yrði engin bót ráðin, þú 
þingið gerði þar á einhverjar kákbætur, 
og jeg hjelt satt að segja, að það mundi 
ekki verða aðalstarf þessa þdngs, að 
vera að grúska, að gagnslausu, í svona 
málum. Ef taka hefði átt þetta mál til 
yfirvegunar og rannsóknar hjer á þing- 
inu, var það skylda stjórnarinnar að 
koma með það undirbúið, en þar sem 
hún gerði það ekki, var þingið löglega 
afsakað að ansa þessum kröfum. pað
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til 3. umr., án þess þó, að hv. meiri hl. 
sje á nokkurn hátt bundinn við að fylgja 
frv. lengra.

Hitt hefir komið til álita milli hv. 
meiri hl. og stjórnarinnar, að athuga 
betur það, sem farið er fram á í frv. 
stjórnarinnar, og athuga, hvort ekki 
megi fara aðra leið að líku marki sem 
frv. hefir fyrir augum. Ekkert er samt 
ráðið um það af hv. meiri hl.

Ef hv. deild vildi leyfa frv. að ganga 
til 3. umr., þá væri það mjög æskilegt, 
og jeg vildi leyfa mjer að mælast til 
þess, að svo verði gert, og sömuleiðis 
vildi jeg mælast til, að hv. minni hl. 
vildi bíða með brtt. sínar þangað til 
sjeð verður, hvernig máhn ráðast.

Frsm.minnihl.(Einar Arnórsson): pað 
var út af tilmælum hæstv.forsætisráðh.. 
um að jeg krefðist þess ekki að brtt. 
mínar, á þgskj. 91, yrðu bornar upp til 
atkv., að jeg leyfi mjer að lýsa yfir því, 
að jeg ætla mjer að geyma þær til 3. 
umr., og óska þvi, að þær verði ekki 
bornar undir atkv. nú.

Forseti: Jeg leyfi mjer að benda á, að 
samkvæmt 22. gr. þingskapanna verður 
ekki komist hjá að bera upp greinar 
frumvarpsins við þessa umr., en jeg skal 
bera þær allar upp í einu lagi og með 
þeim fyrirvara, sem hæstv. forsætisráð- 
herra hefir lagt til.

ATKVGR.
Brtt. 91. tekin aftur til 3. umr. 
1.—1. gr. samþ. með öllum gr, 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr. 
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

atkv.

A 34. fundi í Nd., miðvikudaginn 29. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 5, 
91, 213).

Forseti tók málið af dagskrá.

A 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
maí, vat frv. aftur tekið til 3. u m r. 
(A. 5, 91, 213, 249).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var frv. enn tekið til 3. u m r. (A. 
5, 91, 213, 249).

Frsm. minni hl. (Einar Arnórsson):
Jeg stend einungis upp til þess að koma 
með till. um, að eins verði farið með 
þetta mál og hin tvö málin, sem fyr 
voru til umr., að því verði vísað til f jár- 
veitinganefndar, til nánari athugunar, 
og að umr. verði frestað.

Frsm. meiri hl. (Pjetur Ottesen):
Eins og þessu máli nú er komið, mun 
tilgangslítið að ræða það að nokkrum 
mun. Meiri hl. allsherjarnefndar hefir 
eindregið lagt á móti frv. og ráðið hv. 
deild til að fella það. í þvi efni þykir 
mjer nægja að vitna til álits meiri hl. 
á þgskj. 73.

Siðan mál þetta kom úr nefndinni, 
hefir það átt mjög örðugt uppdráttar 
hjer í deildinni. pað er víst búið að 
koma 10 sinnum á dagskrá, en aldrei 
þótt tiltækilegt að bera það undir atkv., 
og þvi altaf tekið út af henni. En nú 
hefir stjórnin komið ár sinni svo vel 
fyrir borð, mjer liggur við að segja með 
allskonar bakdyramakki, að búið er 
að vekja upp nefnd, er á að taka þannig 
vaxin mál til nánari yfirvegunar, og 
þangað ætlast hún svo til að þessu máli
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Ekki útrædd.

A. Stjórnarfrumvörp.

1. Laun embættlsmanna.

Á 2. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um 15. okt. 1875, um laun íslenskra em- 
bættismanna, lögum 3. okt. 1903, um 
skipun á æðstu umboðsstjórn íslands, 
og lögum 20. okt. 1913, um stofnun hag- 
stofu íslands (A. 5).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg hefi 
leyft mjer að leggja þetta frv. fram fyrir 
hv. deild. Jeg hygg, að í athugasemd- 
um þeim, sem frv. fylgja, sje nægilega 
gerð grein fyrir því, hvers vegna frv. 
þetta er fram komið og að viðþessaumr. 
málsins sje ekki nein ástæða til að flytja 
langa tölu um það. Jeg vona, að hv. deild 
vísi málinu til nefndar, og vil jeg leyfa 
mjer að leggja til, að því verði vísað til 
allsherjamefndar. Vona jeg, að háttv. 
nefnd muni leyfa mjer viðtal við sig, 
á einhverju þvi stigi málsins, sem henni 
þykir ástæða til, og að hv. deild taki 
frv. þessu vel, og enn fremur, að allir 
muni viðurkenna, að hjer er ekki farið 
fram á annað en það, sem rjett er og 
sanngjarnt að veita.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 : 2 atkv. 

og til allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) 
með 14 : 3 atkv.

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 5, 
n. 73 og 90, 91).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 24 fundi í Nd., fimtudaginn 16. 
maí, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 5, n. 73 og 90, 91).

Frsm. minni hl. (Einar Amórsson):
Jeg leyfi mjer að óska þess, að málið 
verði að þessu sinni tekið út af dag- 
skrá.

Forseti tók málið af dagskrá.

A 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 
maí, var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 
5, n. 73 og 90, 91).

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætfá 
ekki að hefja umr. um þetta mál, því 
það hefir orðið að samkomulagi milli 
mín og hv. meiri hl. nefndar þeirrar, er 
um málið fjallaði, að leyf'a því að fara
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Á 6. fundi í Ed., laugardaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 2. um r. (A. 1).

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
leyfi mjer að leggja til, að frv. þessu 
verði visað til bjargráðnefndar og umr. 
þar með frestað.

ATKVGR.
Frv. vísað til bjargráðanefndar (sjá 

A. bls. 544) með 12 shlj. atkv.

Umr. frestað.

Á 13. fimdi i Ed., laugardaginn 4. 
maí, var fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 1, n. 39).

Frsm. (Kristinn Daníelsson): J»egar 
nefndin gerði breytingamar við hitt frv. 
með sömu fyrirsögn (um yfirráð skipa), 
gekk hún út frá því, að þetta frv. kæmi 
einnig á dagskrá, en yrði þá tekið aftur 
af hæstv. stjórn, ef brtt. á þgskj. 49 
yrðu samþyktar.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): AS
gefnu tilefni vil jeg leyfa mjer að lýsa 
því yfir, að jeg tek aftur frv. á þgskj. 1.

Frv. því

tekið aftur.
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i.
Tekið aftnr.

Stjórnarfrumvarp.

Ráöstalanir út af Norðnrálfnófriðnnm. 
[skepnoíóönr].

Á 2. fundi í Ed., þriðjudaginn 16. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög 1. febr. 1917, um heimild fyrir Iands- 
stjórnina til ýmsra ráðstafana út af 
Norðurálfuófriðnum (A. 1).

Á 4. fundi í Ed„ fimtudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Frv. 
J>etta er stutt og sömuleiðis greinar- 
gerðin. í henni er þó tekið fram, hvað 
fyrir stjórninni vakti með bráðabirgða- 
lögum þeim, sem prentuð eru með frv.

Eins og kunnugt er, var útlitið alí 
iskyggilegt í haust og vetur með fóð- 
urbirgðir landbænda. Hey voru lítil og 
slæm, en ýmiskonar fóðurbætir, síldar- 
mjöl og fleira, hafði verið notað áður tJ1 
skepnufóðurs og reynst vel.

pótti því stjórninni vissara að leggja 
bann við sölu slíkra fóðurtegunda út 
úr landinu, sjerstaklega þegar jafn- 
framt stóð svo á, að komið hafði kaup- 
tilboð frá Danmörku í síldarmjölið á 
Siglufirði.

Stjórnin keypti því allmikið af fóður- 
mjöli, til þess að geta haft vald yfir þvi 
og miðlað því til þeirra staða, þar sem 
þörfin reyndist mest, og standa nú yfir 
flutningar í því skyni.

Jeg vil svo leyfa mjer að óska þess, 
að málið fái að ganga til 2. umr., en vil 
um leið mælast til þess, að þeirri umr. 
verði frestað uns kosin hefir verið 
bjargráðanefnd sú, sem kjósa á sam- 
kvæmt till. þeirri, sem fram er komin.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv.
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já: G. B„ G. Ó„ H. Sn., K. E„ M. T„ 
P. J„ P. p„ S. S„ St. St„ Sv. Ó„ B. 
Sv„ B. J„ E. Árna., E. J.

nei: H. St„ H. K.,J. J„ K. D„ M. G„ M. 
P„ M. Ó„ Ó. B„ P. 0„ S. St„ S. F„ 
porl. J„ pór. J„ B. K„ B. St„ E. P„

E. A„ G. Sv„ G. G„ Jóh. Jóh.

J. M„ M. K„ S. E. og S. J. greiddu ekki 
atkv.

Tveir þm. (J. B. og porst. J.) fjar- 
staddir.
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„leggja inn“ hjá kaupmönnum, og 
muni síðar fá eitthvað út á þau orð. Jeg 
skal geta þess, að jeg hefi hvorki fyr 
nje síðar, eftir að þessi till. kom fram, 
talað um þetta mál við nokkurn kaup- 
marai.

Sami hv. þm. (Sv. Ó.) kvartaði undan 
„köpuryrðum“, sem hann taldi að jeg 
hefði látið falla í hans garð, og vil jeg 
því enn fremur láta þess getið, að slík 
urð viðhafði jeg ekki, þótt jeg væri 
þungorður um till.; jeg beindi ræðu 
minni nær eingöngu til hv. aðalflm. till. 
(M. T.), sem augsýnilega hefir fengið 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) til að skrifa 
undir með sjer að óhugsuðu máli, enda 
hann og fleiri horfið frá till. síðar.

Flm. (Magnús Torfason): Jeg hefi 
ekki ástæðu til að segja margt; umræð- 
urnar hafa upp.á síðkastið allar verið 
till. í vil. Jeg get verið ánægður yfir því, 
að till. hefir komið fram. Umr. þær, sem 
hafa orðið, munu annars vegar herða 
á heildsölunum að birgja landið, svo 
þeir þurfi ekki að bera kinnroða fyrir að 
láta verða vöruskort; hins vegar munu 
umr. verða til þess, að stjórnin fær hjeð- 
an af ekki að sofa í ró. Almenningur 
mun áreiðanlega fylgja framkvæmdum 
hennar i þessu efni með athvgli. Mjer 
er þvi nóg, að till. hefir komið fram, 
hvernig sem atkvæði kunna að falla.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. N.-ísf. 

(S. St.), 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), 1. þm. 
Eyf. (St. St.), 2. þm. Eyf. (E. Áma.), 
4. landsk. þm. (G. G.) og 1. landsk. 
varaþm. (S. F.) (sjá A. 522) feld með

17 :17 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: G. G„ G. B„ G. Ó„ H. K„ H. Sn„ 
Ó. B„ P. J„ P. J?„ S. S„ S. St„ S. 
F„ St. St„ Sv. Ó„ porl. J„ B. Sv„ 
B. J„ E. Árna.

nei: G. Sv„ H. St„ J. J„ K. E„ K. D„ 
M. G„ M. P„ M. T„ M. Ó„ P. O„ 
pór. J„ B. K„ B. St„ E. P„ E. A„ 
E. J„ Jóh. Jóh.

J. M„ M. K„ S. E. og S. J. greiddu 
ekki atkv.

Tveir þm. (J. B. og þorst. J.) fjar- 
staddir.

Rökstudda dagskráin frá þm.
Stranda., M. P„ (sjá A. 521) feld með 
17 : 17 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu

já: M. G„ M. P„ M. Ó„ Ó. B„ P. J„ 
P. 0„ J?orl. J„ pór. J„ B. Sv„ B. 
K„ B. St„ E. P„ E. A„ E. J„ G. 
Sv„ H. St„ J. J.

nei: K. E„ K. D„ M. T„ P. S. S„ S. 
St„ S. F„ St. St., Sv. Ó„ B. J„ E. 
Árna., G. G„ G. B„ G. Ó„ H. K„ H. 
Sn„ Jóh. Jóh.

J. M„ M. K„ S. E. og S. J. greiddu ekki 
atkv.

Tveir þm. (J. B. og porst. J.) fjar- 
staddir.

Tillgr. f e 1 d með 20 :14 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing). 40
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smáglepsum, sem voru ekki á sem best- 
um rökum bygðar. En jeg skal fara 
fljótt yfir sögu.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hjelt þvi 
fram, að landsverslunin hafi gert mikið 
ógagn með því að setja svo hátt verð 
á vörur, að kaupmenn hefðu leiðst til 
að selja enn dýrar en ella. En það má 
sanna það, að þetta er sagt út í loftið. 
Landsverslunin hefir átt við miklu 
hærra flutningsgjald að búa en kaup- 
menn, sem flutt hafa með skipum Eim- 
skipafjelagsins, og þó má segja, að 
henni hafi tekist að selja með svo hag- 
feldum kjörum, að kaupmenn hafi ekki 
fengið tækifæri til að selja vörur sínar 
með hærra verði en þeir hafa gert. 
Landsverslunin hefir þvi haldið niðri 
vöruverði í landinu. petta er sannleik- 
urinn í málinu, og er, sem vænta mátti, 
þveröfugur við ummæli hv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.).

pá skal jeg koma að hv. 1. þm. G.-K. 
(B. K.). pað yrði of langt mál að fara 
að eltast við allar hans fullyrðingar. 
Hjelt hann á lofti ýmsum furðulegum 
skoðunum. Jeg tel það tæpast viðeig- 
andi að auglýsa það öllum heiminum, 
að f járhagur landsins sje svo bágborinn, 
að það sje ekki hægt að gera nauðsyn- 
legar bjargráðaráðstafanir. petta er var- 
hugaverð yfirlýsing. Jeg verð að halda 
því fram, að allur vöruforði og skipa- 
stóll, sem landið á, sje fullkomlega þess 
virði, sem hann var keyptur. pað nær 
því engri átt, að það sje rjett, sem hv. 
1. þm. G.-K. (B. K.) var að fara með. 
(B. K.: Jeg get ekki svarað). Jeg man 
það og skal fara vægt í sakimar, fyrst 
ekki er tækifæri til andsvara. pað var 
ekki nóg með þessa fullyrðingu. ping- 
maðurinn (B. K.) hjelt því líka fram, 
að landið kæmist venjulega að verri

kaupum en einstaklingar, að það fengi 
venjulega verri vörur, að það hefði ekki 
tök á að kaupa og selja á rjettum tíma, 
að þeir menn, sem gegndu kaupstörfum 
fyrir landið, yrðu sljórri og óduglegri 
en þeir, sem starfa fyrir sjálfa sig, og 
að útlendir kaupmenn og stórsalar 
myndu neita að selja landinu vörur.

Fleira en þetta þarf jeg ekki að telja. 
Jeg vil að eins geta þess, að fullyrðingar 
þessar voru gersamlega órökstuddar og 
sanna ekkert af því, sem þær áttu að 
sanna.

Jeg hefi ekki ætlað mjer að greiða 
atkv. með þingsál.till., þó jeg hti svona 
á málið. Nýlega voru samþ. af þinginu 
heimildarlög til að banna innflutning 
á sumum vörutegundum og ákveða 
vöruverð; jeg var á móti þessum lög- 
um, af því jeg áleit þau óþörf; lands- 
stjómin hefði þessa heimild í gildandi 
lögum. Sömu afstöðu hefi jeg gagnvart 
þessari till. Jeg álit hana óþarfa, en 
hins vegar meinlausa.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) taldi það eitt 
meðal annars, sem gerði ókleift að sam- 
þykkja till., að landssjóður yrði að verja 
6 miljónum kr. til sildarkaupa. petta er 
spádómur, og ekki líklegt að hann ræt- 
ist. pað þarf ekki spámann til að sjá, að 
langliklegast er, að landssjóður þurfi 
ekki að verja einum eyri til síldarkaupa; 
hver eyrir verði að likindum innborgað- 
ur, þegar þarf að greiða andvirði síld- 
arinnar.

Gísli Sveinsson: Jeg vil að eins bera 
af mjer það, sem hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.) sagði um mig, sýnilega í því trausti, 
að jeg fengi ekki orðið til andsvara; það 
eru þau umæh, að jeg hafi með fyrri 
ræðu minui ætlað mjer og verið að
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kaupa, ef þeir teldu þess þörf. En þótt 
till. væri samþykt, þá bindur hún ekki 
landsverslunina við einkasölu á þurftar- 
vörum, en ætlar henni að starfa jafn- 
hliða öðrum heildsölum að innflutningi 
vörunnar og dreifingu hennar um land- 
ið. Og þótt heildsala þessi væri eigi í 
stórum stíl, þá verður hún að álítast 
álíka nauðsynleg og heildsala landsins 
á matvöru.

pað er alþekt viðskiftalögmál, að þeg- 
ar vörutegund er að eins til hjá fáum 
mönnum eða einum einstökum, þá 
hækkar hún í verði, og það langt fram 
úr hófi, oftast. Svo hefir orðið hjer, og 
munu síðar koma í ljós afleiðingar 
þeirra ókjaraviðskifta, í hnignun efna- 
legs sjálfstæðis alþýðu manna.

petta segi jeg ekki til ámæhs kaup- 
mönnum. þetta gildir á öllum sviðum 
viðskiftanna og meðan svo stendur á, 
að hver er sjálfum sjer næstur.

Jeg vænti því, að hv. þm. greiði atkv. 
með þeirri rökstuddu dagskrá, sem jeg 
og fleiri hafa borið fram, því að með 
henni er tilgangi till. náð. Og þótt fram- 
kvæmdir um heildsölu landsverslunar- 
innar á fleiri vörum en hún hefir nú 
verði litlar að sinni, þá sýnir dagskrár- 
till. stefnuna og brýnir fyrir stjórninni 
að hafa nánara eftirlit með útsöluverði 
á þurftarvöru og dreifingu hennar um 
landið.

Magnús Kristjánsson: Jeg vil að eins 
gera stutta athugasemd, einkum vegna 
þess, að jeg hefi ekki haft tækifæri til 
að hlusta á umræðurnar, og því síður 
til að taka þátt í þeim.

Hv. flm. (M. T.) gat þess, að hann 
hefði átt tal við fleiri eða færri úr lands- 
versluninni um till., og vil jeg í tilefni

af því lýsa því yfir, að jeg minnist þess 
ekki, að við höfum borið saman ráð 
okkar um þetta mál, eða jeg hafi nokk- 
urn dóm á það lagt.

pað er fjarri því, að jeg telji mál 
þeirra, sem telja till. þessa illa og óvið- 
eigandi, vera rjett, en álit mitt liggur 
skriflega fyrir, annaðhvort hjá bjarg- 
ráðanefnd hv. Nd. eða hjá landsstjóm- 
inni, svo jeg þarf ekki að fara að út- 
skýra það nánar.

pegar forstjórar landsverslunarinnar 
voru spurðir að því, hvernig þeir teldu 
haganlegast fyrirkomulag á aðflutningi 
og sölu nauðsynjavöru, þá var það sam- 
hljóða álit þeirra, að heppilegast myndi, 
að landsstjórnin hefði ein sölu og að- 
flutning á kornvöru og sykri, en ljetu 
jafnframt í ljós, að heppilegast myndi, 
að kaupmenn sæju um aðrar vörur, að 
svo miklu leyti, sem þeir væru færir 
um það. petta er stefna forstjórnar 
landsverslunarinnar, það er auðgert að 
sanna.

En þetta gerir ekki það að verkum, ao 
jeg telji nokkra fjarstæðu, þótt þessí 
tiil. hafi komið fram, því nú vantar 
margar vörutegundir, þótt engar hindr- 
anir hafi verið lagðar í veginn, frá hálfu 
þings eða stjórnar, fyrir frjálsa verslun, 
hvað þær snertir. petta bendir til þess, 
að kaupmenn hafi ekki getað birgt land- 
ið nægilega, ,og tilgangur till. hlýtur að 
vera sá, að hvetja landsstjórnina til að 
bæta úr þessari vöruvöntun, að meira 
eða minna leyti. Jeg sje því ekki á bak 
við till. neina alvarlega tilraun til veru- 
legrar stefnubreytingar á verslunarfyr- 
irkomulaginu.

petta er um málið alment, en jeg verð 
að minnast stuttlega á einstök atriði.

Jeg get ekki komist hjá því að beina 
orðum mínum til einstakra þm. út af
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Samkepni öll má heita þrotin, og með 
J>ví móti verða viðskiftin ófrjáls, einok- 
nð af þeim fáu, sem þessa eða hina 
vörutegund hafa. Ástandið er í sumura 
efnum engu betra en á dögum hinnar 
illræmdu ríkiseinokunar Dana á 17. og 
18. öld.

Nefna má hjer til dæmis munntóbak. 
Jeg veit ekki með vissu hvað það kostar 
nú í innkaupi, en það mun þó ekki vera 
orðið svo dýrt, að ástæða sje til að selja 
1 kíló á 25 krónur, svo sem hjer er nú 
gert. En eins og það er með þá vöru 
mun því og farið með fleiri. pað er þvi 
ástæðulaust að vera að deila um það, 
að það sje ekki nauðsyn á þessu, vegna 
þess, að viðskiftin sjeu og eigi að vera 
frjáls. Viðskiftin eru ekki frjáls lengur, 
og þess vegna eiga ekki við kenningar 
hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) um frjálsu við- 
skiftin. Hjer þarf, eins og með öðrum 
þjóðum, verðlag að setja af ríkisvaldinu 
eða viðskiftin að vera i höndum þess. 
Reynslan hefir margsannað, að einstak- 
lingunum má eigi treysta til þess, þar 
sem samkepni vantar.

Fleiri hv. þm. hafa blandað saman 
tveim ólíkum orðum í þessu sambandi. 
pað eru orðin einkasala og einokun. Að 
nota þau jöfnum höndum til að tákna 
sama hugtak er með öllu fráleitt, 
svo gerólík er þýðing þeirra. En reyndar 
nefnir till. hvorugt. par er að eins talað 
um heildsölu, og þá auðvitað jafnhliða 
öðrum heildsöluverslunum.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) gaf það ber- 
lega í skyn, að tilgangurinn með þessari 
till. væri sá, að koma á einokun nú eða 
framvegis. petta er ekki vingjarnleg til- 
gáta, enda hefir þetta aldrei verið ætl- 
un flutnm. Nær hæfi hefði verið 
að benda á einkasölu, sem bæði er tíðk- 
uð og viðurkend rjettmæt af stjórnum

ríkjanna á þessum tímum; hitt er að 
villa mönnum sýn, að kalla þetta ein- 
okunartill., till., sem einmitt stefnir að 
því að ljetta af einokun. Við vitum allir, 
hve orðið „einokun“ lætur illa i eyrum 
og hversu dómur sögunnar um hana er.

pótt jeg hafi horfið frá till. í hinni 
upphaflegu mynd, þá kemur það ekki af 
því, að jeg telji ekki fulla þörf á henni, 
en jeg tel að eins megi ná tilganginum 
með þeirri rökstuddu dagskrá, sem jeg 
og fleiri hv. þm. hafi borið fram, 
og að við berum hana fram er af 
því, að við væntum, að fleiri hv. þm. 
greiði henni atkvæði en þingsál., af því
að búningur hennar er mildari.

Hnjóðs- og köpuryrðum hv. þm. V.- 
Sk. (G. Sv.) hirði jeg ekki að svara. 
Hann var að tala um bíræfni og miður 
heiðarlegar hvatir, sem leitt hefði flm. 
till.; jeg fæst ekki um þessi orð hans og 
kljáist ekki við hann um þau. Hann 
vildi sýnilega leggja eitthvað inn fyrir 
sig hjá kaupmannastjettinni,ogmá vera, 
að hann á sínum tíma uppskeri eitthvað 
hjá henni fyrir hugulsemina. En óþarft 
var af honum að óvirða tillögumenn í 
orðum, og ólíklegt er, að kjósendur hans 
kunni honum þakkir fyrir frammistöð- 
una. peirra er eigi síður þörfin en ann- 
ara, að tilraunir sjeu gerðar til að draga 
úr óvitaverði því, sem nú er á ýmsum 
vörum.

Eina fullyrðing kom hv. 1. þm. G.-K. 
(B.K.) með,sem jeg get ekki fallist á, en 
verð að líta svo á, sem óþarft hafi verið 
að koma fram með. pað var sú full- 
yrðing hans, að eigi sjeu til menn með 
nægilega þekkingu til að kaupa þurftar- 
vörur handa landsversluninni, eða að til 
þess þyrfti heilan her sjerfræðinga. Jeg 
er viss um, að forstjórar landsverslunar- 
innar eru færir til þessa verks, og gætu 
líka fengið nauðsynlega aðstoð til inn-



617 Þingsályktunartillögur feldar. 618

Heildsala landsstjóinarinnar á þurftarvörum.

þessu leit jeg svo á, strax í upphafi, að 
till. væri gagnslítil og meinlaus. Mig 
hefir því furðað mótblástur sá, sem 
fram hefir komið gegn till., og jeg hjelt, 
að hann væri sprottinn af misskilningi. 
Sumir líta og svo á till., þó stór orð sjeu, 
að hún sje „húmbúg“, og ef svo væri, er 
móthlásturinn enn þá kynlegri, og jeg 
fer því að halda, að meira sje spunnið í 
till. en mjer leist í öndverðu.

Gagn það, sem mjer sýndist vera af 
till., er tvent. í fyrsta lagi, að með henni 
sýndi þingið lit eða vilja sinn í málinu, 
og þetta var aðalatriðið fyrir mjer, og 
hitt annað, að till. brýndi stjórnina til 
að taka meira af versluninni í sínar 
hendur en verið hefir; en jeg get ekki 
verið samþykkur því, að brýna stjórnina 
til að taka meiri lán til að reka versl- 
unina en þegar er orðið nauðsynlegt. 
Jeg var því ráðinn í því að greiða ekki 
till. atkv., áður en nokkur mótblástur 
var hafinn gegn henni.

Hitt finst mjer ekki óviðeigandi, að 
þingið sýni lit í málinu, og það gerir 
það með dagskrá þeirri, er hv. þm. N.- 
ísf. (S. St.) las upp.

Jeg býst við því, að óróleikinn móti 
till. stafi af því, að Reykvíkingar haldi, 
að á bak við till. liggi það, að flutn- 
ingsmennirnir vilji koma allri verslun- 
inni á eina hönd, landsins hönd, og út- 
rýma öllum kaupmönnum með ofbeldi. 
En það hefir aldrei verið ætlun mín, 
hvað sem öðrum líður. Jeg tel nauðsyn- 
legt, að þessar tvær stefnur, sem um 
er deilt, kaupfjelagsskapur og kaup- 
menska, haldi báðar áfram fyrst um 
sinn. pví reynslan hefir alls ekki sýnt 
enn þá til fulls, hvor stefnan er rjett- 
ari. pær þurfa að keppa saman í lengri 
tíma til þess en enn þá er orðið.

Jeg lit þvi svo á, sem það geti ekki 
komið til greina, að landsverslunin að

svo stöddu taki alla verslunina í sinar 
hendur, þó má ske væri gott meðan á 
striðinu stendur, ef hún hefði fje til 
þess. Og jeg ætla, að flutningsmennirnir 
sjeu þvi ekki fylgjandi, nema þá mjög 
fáir.

Sveinn ólafsson: Líklega er ekki þörf 
á þvi að lengja umræðurnar nje tala 
frekar um máhð en orðið er, en vegna 
þess, að jeg er einn af flm. till., þá vil 
jeg athuga ofurlítið sumt af mótmæl- 
um þeim, sem hafa komið fram.

Sumt af því, sem fram hefir komið 
í umræðunum, eru hnjaskyrði, sem ekk- 
ert erindi eiga inn i umræðurnar, annað 
en f jarlægja hugann efninu. Svo var það 
um lestur hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) um 
landsverslunina. pessu öllu er óþarft að 
svara, og mörgu af því, sem fram hefir 
komið gegn till., hefir hv. þm. ísaf. (M. 
T.) o. fl. svarað, svo óþarft er að taka 
það upp af nýju.

Eitt atriði var þó í ræðu hv. þm. V.- 
Sk. (G. Sv.), sem hann lagði áherslu á 
og jeg get ekki stilt mig umaðmótmæla. 
pað voru ummæli hans um, að till. væri 
borin fram í hugsunarleysi, án þarfa 
og að ástæðulausu. Ef til vill sjer hann 
hjer öðrum betur, en efast verð jeg um, 
að hann hafi hugsað þetta mál eða 
grenslast eftir hvötum flutningsmanna.

Ástæðurnar eru margar og mismun- 
andi hjá hinum ýmsu þm., en hv. þm. 
er kunnugt, hvernig öllum viðskiftum 
hefir hagað kringum land síðustu árin. 
Nær daglega berast hingað skeyti i 
hópatali um að útvega ýmsar vörur, og 
á stórum svæðum í landinu eru margar 
vörur með öllu ófáanlegar. En þar sem 
þær svo loks fást, eru þær seldar feikn- 
arverði. Vjer vitum, að gangráður eða 
„regulator“ viðskiftanna, samkepnin, 
starfar eigi sem áður í viðskiftalífinu.
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pessi sami hv. þm. (B. K.), talaði 
einnig mjög fagurlega um það, að til 
þess að kaupmenn gætu kept við aðra, 
þá yrðu þeir fyrst og fremst að kunna 
að kaupa á rjettum tíma. En síðan 
striðið skall á þá er þessi „rjetti“ timi 
að kaupa sem fyrst — kaupa strax, og 
tap á öllum drætti, og það, sem lands- 
versluninni hefir mest verið álasað fyr- 
ir, er það, hversu hún hefir dregið kaup 
sín. pannig voru skipakaupin ekki gerð 
nógu fljótt, og átti hv. 1. þm. G.-K. (B.
K.) sinn fulla þátt í því, að það var 
dregið á langinn og landssjóður beið af 
stórtjón.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sagði enn 
fremur, að það væri aðaltilgangur till. 
að minka gróða stórkaupmannanna. 
(B. K.: Jeg sagði það ekki!) Jú, — en 
það eru getsakir og fjarstæða, sem ekki 
nær nokkurri átt. Tillagan er komin 
fram af því, að kaupmenn hafa ekki 
birgt landið nægum þurftarvörum, 
og hafa þeir þó selt vaming sinn 
við okurverði. (B. K.: Vörurnar fást 
ekki.) pað er ósannað, að svo sje, og 
það hefir enn fremur komið fram, að 
landsverslunin hefir getað fengið vöru, 
þóttt einstakir kaupmenn hafi ekki get- 
að það. Ljóst dæmi þess er sykurinn frá 
Danmörku; ekki gátu kaupmenn fengið 
hann.

Aðaltilgangur tillögunnar er sá, að 
landsstjórnin og landsverslunin dragi 
ekki að birgja landið upp af nauðsyn- 
legum þurftarvörum, og það verður að 
gerast áður en verð þeirra er komið upp 
úr öllu hófi. Og ástæðan til að jeg ber 
fram till. er sú, að jeg vil taka af mín- 
um herðum alla ábyrgð á þvi, ef svo 
verður ekki gert. Verði till. feld, þá er 
ábyrgðin komin yfir á þá hv. þm., er 
það gera, og jeg öfunda þá ekki af því 
verki þeirra.

Fleiru þarf jeg ekki að svara að sinni, 
en jeg hygg, að það sje ekki ofsögum 
sagt af því, hvað heildsalamir halda vel 
utan að sínu í þessu máli.

pegar hjer var komið, kom fram ósk. 
um, að slitið yrði umræðum, þá er tal- 
að hefðu þeir, er nú hefðu beðið sjer 
hljóðs, frá þessum þm.: E. Áma., P. O., 
J. J., G. Ó„ M. P., M. G„ B. St., M. Ó., 
S. S„ St. St.

Bjarni Jónsson: Jeg mótmæli þvi, að 
slík till. sem þessi, um að reyna að 
hefta málfrelsi þm. á Alþingi, verði bor- 
in undir atkvæði. Slik till. er ósæmileg, 
og jeg skora á hæstv. forseta að bera 
hana ekki undir atkvæði, og hv. þm. að 
fella till., ef hún verður borin undir 
atkvæði.

Forseti: f 37. gr. þingskapanna er gert 
ráð fyrir till. sem þessari, og í samein- 
uðu þingi geta 9 þingm. heimtað, að 
till. sje borin undir atkvæði, og þvi ber 
jeg till. undir atkvæði samkvæmt skyldu 
minni.

Till. um að slita umræðum samþykt 
með 22 : 7 atkv.

Sigurjón Friðjónsson: Jeg skal ekki 
tefja hv. þm. með langri ræðu.

Jeg vil geta þess, að þegar jeg skrif- 
aði nafn mitt við till. þessa, þá gat jeg 
þess strax, að mjer litist till. svo, að 
hún hefði ekki mikla þýðingu. Jeg sagð- 
ist ekki sjá, að landsstjórnin hefði fje 
til að taka verslun landsins meir í sínar 
hendur en þegar hefir verið gert, og af
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£kki yrði beðið með þetta þangað til 
.stjórniii neyddist til þess.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) talaði um 
það, að þetta hefði ekki verið borið 
undir landsverslunina. En svo vill vel 
til, að jeg hefi margtalað um þetta við 
verslunarfróða menn og menn í lands- 
versluninni, og gat jeg ekki skilið á orð- 
um þeirra, að þeir væru móti till. í þessa 
átt. þar að auki talaði jeg við einn mann 
i innflutningsnefndinni. Annars er ilt 
fyrir mig að skýra nánar fráviðtaliminu 
við þessa menn. þetta voru „prívat“- 
samtöl og ekki leyfilegt að skýra frá 
samtali okkar.

Háttv. sami þm. (G. Sv.) sagði, að 
landsverslunin ætti að haga sjer sem 
kaupmaður, og að það yrði að skoða 
hana sem slíka. Jeg verð að mótmæla 
þessu sem stórhættulegri villu. Kaup- 
maður setur upp sína verslun til þess 
að græða. Aðaltakmark hans er að 
græða. Eftir staðhæfingu hv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.) ætti þetta að vera aðaltak- 
mark landsverslunarinnar, og ef hall- 
aðist hjá henni, ætti hún að kasta 
hllu frá sjer, eins og sumir kaup- 
menn gerðu í stríðsbyrjun, er þeir seldu 
skipakost sinn. En það er svo langt frá 
því, að landsverslunin geti hlaupið af 
hólminum undir eins og tvísýnt verður 
um gróðann, að hún er einmitt skyld 
til að halda versluninni áfram.

Jeg get borið um það af eigin reynslu, 
að landsverslunin selur ekki dýrar en 
aðrar verslanir. Á ísafirði hefir verið 
bæjarverslun með landsverslunarvörur, 
og mjer er kunnugt um, að fólk hefir 
sælst til að versla fremur við landsversl- 
unina, af því að hún hefir selt vörur 
sína lægra verði en kaupmenn.

pá hefir verið talað um það, að mikið 
fje þyrfti til þess að reka verslunina. Jeg 
skal ekki dæma um það. En þess ber

að gæta, að talsvert f je sparast við það, 
að ýmsar vörur fást alls ekki, og þess 
vegna hafa bankarnir meira fje undir 
höndum en ella. þeir gætu því fremur 
hjálpað.

Mjer þykir hátt farið, ef landsversl- 
unin hefði miljón í veltu, því vörur þær, 
sem hún selur, ættu að ganga út nær því 
strax, og þvi þarf hún ekki eins mikið 
veltufje. En ef til vill líta aðrir svo á, 
sem rjettast væri,að hún seldi ekkistrax 
vörubirgðir sínar, en það er fyrirkomu- 
lagsatriði.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) og hv. 1. þm. 
G.-K. (B. K.) litu svo á, sem landsversl- 
unina vantaði þekkingu til að annast 
innkaup á hinum ýmsu þurftarvörum 
landsmanna. Jeg ætlaðist aldrei til, að 
stjórnarráðið sjálft annaðist þetta, held- 
ur landsverslunin, og jeg hjelt,að lands- 
verslunin, með þeim kaupmannahring, 
sem myndar hana, forstöðumönnum 
verslunarinnar sjálfrar og innflutnings- 
nefndinni, hefði fullkomið verslunarvit, 
svo að þeir væru fullfærir til að kaupa 
skinn eða húðir, alveg eins og hv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.) var að tala um, og 
auk þess hafa þeir þeim kröftum á að 
skipa, sem kunnugastir eru versluninni 
i Ameriku, en þar er verslunin sennilega 
mest nú orðið.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sagði, að 
þetta væri gert til að koma á landsheild- 
söluverslun eftir stríðið, en það er fjarri 
öllu lagi. þetta er að eins stríðsráðstöf- 
un. Sami hv. þm. (B. K.), var líka að 
tala um það, að með þessu væri verið að 
ráðast á kaupmannastjettina. það eru 
mjög órjettmæt ummæli. Jeg veit, að 
á ísafirði t. d. hafa einn eða tveir kaup- 
menn haft örlítil bein viðskifti við Ame- 
ríku, hinir kaupmennirnir hafa orðið 
að kaupa vörur sínar hjer í Reykjavík, 
stundum hjá útsölum.
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til þess að gera verðjöfnuð. En jeg get 
fullyrt það, eftir verslunarfróðum 
manni, að besti og eini ábyggilegi verð- 
jöfnuðurinn sje, að nægar vörubirgðir 
sjeu til i landinu.

Hv. þm. N.-lsf. (S. St.) sagði, að aðal- 
ástæðan til þess, að hann hvarf frá till., 
hafi verið sú, að fje vantaði til vöru- 
kaupa. En hann gleymir, að till. endar 
á orðunum: „eins fljótt og við verður 
komið“. Með þessum orðum er sleginn 
fullur varnagli, að því er snertir fjár- 
skort og aðrar tálmanir.

Hæstv. forsætisráðherra og fleiri hafa 
íalað um það, að fljótráðið hefði verið 
að senda till. í sameinað þing. Til þess er 
að svara, að gert var ráð fyrir, að till. 
kæmi ekki til umr. fyr en löngu eftir að 
hún kom fram, til þess að þm. gætu 
borið sig saman. Við höfum líka bjarg- 
ráðanefndir hjer í þinginu. Ef þær litu 
svo á, að till. væri athugaverð, var 
skylda þeirra að athuga hana. Annars 
get jeg ekki kannast við, að till. hafi ver- 
ið fljótráðin. pað er langt síðan mjer 
datt í hug að flytja hana. Og ástæðan til 
þess var sú, að jeg er ekki i neinum vafa 
um, að eftir því sem lengra líður, verður 
æ meiri skortur á þessum vörum og því 
meiri nauðsyn á að landsstjórnin afli 
þeirra, áður en þær verða svo dýrar, að 
úr öllu hófi keyri.

pá hefir verið talað um, að verið 
væri að spilla samvinnu milli kaup- 
mana og landsverslunarinnar. Jeg hefi 
aldrei gert neina tilraun til að spilla 
þeirri samvinnu, og jeg get ekki skilið, 
að nokkur geti borið mjer slikt á brýn. 
Landsstjómin hefir líka girt sig kín- 
verskum kaupmannamúr. peir eru nú 
„8 í kringum kónginn“. pess vegna er 
engin ástæða til að ætla, að ekki yrði 
altaf tekið nægilegt tillit til verslunar- 
stjettarinnar.

Jeg get ekki ljeð dagskrá hv. þm. 
N.-lsf. (S. St.) fylgi mitt. Hún fer aíf 
nokkru leyti lengra en þingsál., en lika 
skemra að sumu leyti. Hún gerir ráð 
fyrir, að landsstjórnin taki í sínar hend- 
ur kaup á öllum þurftarvörum. (S. St.i 
„Öllum“ er strikað út). pað var þó mik- 
ið! Flm. hafa þá athugað það, að þetta 
var vitleysa. En svo er annað. 1 dagskrá 
þessari stendur: „ef nauðsyn krefur“, ea 
lögunum: „ef á þarf að halda“. pað er 
mun linara, svo að verið er að draga 
úr stjórninni að nota iögin frá 1. febrúar 
1917. Mjer kqm það kynlega fyrir sjón- 
ir, að hv. þm. N.-ísf. (S. St.), þm. V.- 
Sk. (G. Sv.) og þm. Stranda. (M. P.) 
skuli bera svo ákaflega mikið traust til 
röggsemdar stjórnarinnar; því að eittr 
sem henni hefir verið fundið til for- 
áttu meðal annars, er, að hún hafi farið 
heldur á seinagangi. Og þessi till. er 
sjerstaklega fram komin til þess að 
hotta svolítið á hana.

pað hefir verið sagt, að landsverslun- 
in hafi ákveðið að versla ekki með ann- 
að en nauðsynjavöru. Jeg veit, að þetta 
er rjett. En þess ber að gæta, að bresku 
'samningarnir voru ekki komnir, þegar 
þetta var ákveðið.

Jeg verð að vísa því tali frá mjer, að 
hjer sje verið að ofsækja verslunar- 
stjettina. pví fer fjarri, að þetta sje 
gert, enda kom það skýrt fram í ræðu 
minni, að jeg óska ekki að taka fje af 
henni, fremur en nauðsyn krefur.

Hæstv. forsætisráðherra gat þess, að 
till. væri óþörf, því að með lögum frá 
1. febr. 1917 væri stjórninni gefin full- 
komin heimild til að gera hið sama og 
till. heimilar. petta er rjett þegar um 
er að ræða einokun, en ekki þegar á að 
byrja þessa nýju stefnu. pá átti við að 
sæist, hver þingviljinn væri. Jeg vildi, að
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.gamalla viðskiftamanna. petta gæti orð- 
ið til þess, að landið fengi alls ekki þess- 
ar vörutegundir.

pað gladdi mig, að hv. þm. N.-ísf. 
(S. St.) tók það rjettilega fram, sem 

jeg hefi sjaldan heyrt áður, að það þyrfti 
annað og meira til að versla en segja: 
Jeg ætla að kaupa vörur. Hann mundi 
■eftir því, að það þarf peninga til þess 
að versla. pað hefir komið fram hjer 
áður á þinginu, að ef landsverslunin 
yrði rekin þetta ár í álika stórum stíl 
og árið 1917, yrði landssjóður að borga 
um annað nýár um 14 miljónir króna. 
Upp i þessa skuld höfum við ekkert, 
nema skipin og landsverslunina. En 
livað höfum við til þess að borga með, 
ef skipin verða ekki seld og landsversl- 
unin verður rekin áfram í enn stærra 
mæli en 1917, eins og likindi eru til? Á 
undanförnum þingum, sem jeg hefi set- 
ið á, hafa þingmenn borið mikinn kvíð- 
boga, ef fjárlögin enduðu með 4— 
500000 kr. tekjuhalla, þrátt fyrir það, 
að tekjur hafa verið gætilega áætlaðar. 
En nú er sem þm. sje sama um, hvort 
landssjóður getur staðið í skilum eða 
ekki. pað er eins og einstaklingsaugna- 
blikshagsmunir og geðþótti sitji alveg í 
fyrirrúmi fyrir alþjóðarhagnum. Menn 
minnast nú ekki á landssjóðinn, heldur 
en hann sje ekki til. í hinni löngu ræðu 
hv. þm. ísaf. (M. T.) kom ekki neitt 
fram, sem benti til þess, með hverju 
landssjóður ætti að greiða þetta fje. 
Hann ympraði ekki á því.

Loks vil jeg benda á það, að sjer- 
þekkingu á öllum sviðum þarf til þess 
að kaupa þessar svo kölluðu þurftarvör- 
ur, sem till. ræðir um. pað er ekki öllum 
hent að kaupa t. d. garfað leður, skó- 
fatnað, vefnaðarvörur o. fl. Til þess þarf 
sjerþekkingu í hverri grein. Ef landið

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

tæki að sjer kaup og sölu á slikum 
vörum, yrði það að hafa 10-—12 manna 
nefnd, með sjerþekkingu á jafnmörgum 
sviðum, sjer til aðstoðar. pessi nefnd 
yrði síðan að leita nýrra verslunarsam- 
banda. Og hvert ætti hún að snúa sjer, 
ef gömlu „firmun“ hættu að skifta við 
landið? petta tæki ef til vill 1—2 ár, og 
á meðan mundi landið verða vörulaust.

Um þetta mætti segja langt mál. En 
það, sem jeg nú hefi sagt, nægir til 
að greiða dálítið úr málinu, svo að það 
komi ekki alveg undirbúningslaust á 
dagskrá næst. pví jeg þykist vita, að 
svo muni til ætlast, að landið versli með 
þessar vörur í framtíðinni.

Flm. (Magnús Torfason): Hæstv. for- 
seti fann ástæðu til að víta það, að jeg 
sagði eitthvað á þá leið, að heildsalar 
hafi gert tilraun til þess að fá þm. til 
að bregðast skyldu sinni við þjóðina. 
Jeg hygg, að forseti hefði ekki gert 
þetta, ef hann hefði vitað, að jeg hefi 
orðið fyrir móðgun, eigi að eins í orði, 
heldur og líkamlegri móðgun. Og ef jeg 
segði frá öllu því, sem jeg veit um, að 
unnið hefir verið móti þessu máli hjer 
í þinginu, mundi forseta ekki finnast 
ástæða til að vita jafnvæg orð. Annars 
mun hæstv. forseti ekki hafa heyrt það, 
sem hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) sagði, að 
till. væri „bíræfnisleg“.

Jeg þarf ekki að svara hv. þm. Snæf. 
(H. St.), fremur en öðrum fulltrúum 
kaupmanna á þingi; alt, sem þeir segja, 
er margþvælt og rekið ofan í þá hvað 
eftir annað. Hann talaði um pöntun 
mótmæla. Jeg hefi ekki borið neinum 
þm. það á brýn; jeg talaði að eins um 
heildsala og ekki aðra.

Hv. sami þm. (H. St.) var að tala um, 
að lög um álagningu á vörum nægðu

39
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um kringumstæðum, pólitíska þýðingu, 
að halda því á lofti, að menn gangi fram 
hjá milliliðunum, sem svo mikið er tal- 
að um nú á tímum, en það er samt ekk- 
ert nema blekking. Og er ríkin fara að 
versla, þá er enginn sem verður harðara 
úti en þau hjá framleiðendunum; ríkin 
kaupa venjulega altaf dýrara en ein- 
stakir menn, það er altaf reynslan.

Og við þetta bætist svo, að opinber 
verslun er ávalt ver rekin en verslun 
hins einstaka. jpað er reynsla, að hjá 
opinberri verslun verður alt dýrara og 
varan verri. pá er ekki sparað að iaka 
milliliðahaginn ríflegan, því að allir 
vilja draga upp hið opinbera. J?ar við 
bætist, að það er ekki verslunarstefna 
annara landa, að landið reki verslunina. 
par að auki er það reynslan, að engu 
landi dettur i hug að versla með vöru i 
frjálsri samkepni. Opinberu verslun- 
inni verður alt dýrara, bæði innkaup, 
fólkshald o. fl. pað er viðurkent, að var- 
an sje bæði dýrari og verri. Og mjer 
liggur við að segja, að við sjáum nú 
dæmin til þess. Eins og menn þekkja, 
felst aðalstórkaupahagur i þvi, að 
kunna að kaupa og selja á rjettum tíma. 
petta geta ekki aðrir en ötulustu menn 
og menn með óþreytandi viljaþreki og 
þekkingu. En fráleitt mundi stjóminni 
takast að velja einmitt þessa menn til 
verslunarrekstrarins. Hún mundi ekki 
geta fengið svo góða menn, því að hún 
mundi heldur ekki geta goldið þeim 
nógu hátt kaup. Og þar að auki mundu 
þeir verða sljórri og ekki leggja annað 
eins á sig, er þeir væru komnir á lands- 
sjóðinn, eins og ef þeir ynnu fyrir sjálfa 
sig. petta er óhrekjandi reynsla al- 
staðar og alstaðar viðurkent.

Jeg geri ráð fyrir, að till. þessi sje 
fram komin vegna þess, að mönnum

ægi, hve stórkaupmenn hafa borið mik- 
inn hag úr býtum. Mjer er ekki kunnugt 
um þennan hagnað. Hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) benti á, að þetta gæti ef til vill kom- 
ið í veg fyrir þá verslun, sem nefnd er 
á dönsku „Kædehandel“ og kölluð hefir 
verið á íslensku hring\crslun. Ef flm. 
gætu komið í veg fyrir þessa verslun 
með till., þá væri það gott og blessað. 
En jeg fæ ekki sjeð, að þeim takist það. 
Til þess þyrfti sjerstök lög og meira 
eftirlit en hjer gerist. Hver maður, sem 
keypt hefir borgarabrjef, getur komið 
til landsverslunarinnar og beðið hana 
að selja sjer vörur. pessar vörur getur 
hann síðan selt einhverjum braskara 
með 10—20% arði, sá braskari selt það 
öðrum braskara með álíka hag, sem svo 
loksins seldi það smásalanum. þannig 
getur stórkaupaálagið margfaldast. En 
með till. verður ekki komið í veg fyrir 
þess háttar brask, en á því væri þó 
full þörf.

pað er óhugsandi, að landið geti kept 
við frjálsa verslun. Slíkt er einu sinni 
ekki kleift á friðartímum, hvað þá nú, 
þegar jafnörðugt er um aðflutninga.

En svo er eitt enn ótalið, og það er 
þetta: Fær landssjóður vörurnar ? peirri 
spurningu verður líka aðsvara.Allirvita, 
að framleiðsla á klæðnaði, skófatnaði, 
ljósfærum, hitunartækjum, tóbaki o. fl. 
er takmörkuð og takmarkast æ meir og 
meir. þar við bætist, að öll heiðarJeg 
„firma“ leggja áherslu á að láta gamla 
viðskiftamenn fá vörur eftir þörfum eða 
getu. En setjum nú svo, að fyrir þetta 
yrði girt með því, að landið bannaði 
kaupmönnum að versla, eða gerði versl- 
unina óframkvæmanlega, þá mundu 
þessi „firma“ alls ekki selja landssjóði, 
því að nógar yrðu þá þarfirnar annars- 
staðar, til að uppfylla þarfir annara
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pað er ekki hægt að sjá annað af 
till. en að hún ætlist til þess, að 
landið taki að sjer alla verslun- 
ina upp til hópa, eins og hún nú er 
orðuð, og jeg get ekki skilið, að hv. 
flm. (M. T.) hafi hugsað sjer annað, 
þó að hann segi nú,að það eigi að eins að 
vera til þess að „drepa í skörðin“, enda 
örðugt fyrir landsverslunina að kaupa 
slíkar vörur að eins í þvi skyni að drepa 
i skörðin. pað er þá þessi litla viðbót, 
sem verið er að gera, að taka að sjer 
alla verslun á „þurftarvörum" í landinu, 
eftir að þingið hefir tekið að sjer að 
kaupa skip fyrir 3 miljónir, alla nauð- 
synjavöruverslun landsins, og svo ný- 
búið að taka að sjer að kaupa síld fyrir 
6 miljónir króna, og þetta alt upp á 
fengin og ófengin lán, með stuttum 
gjaldfresti, svo að það er engin smá- 
ræðisviðbót, sem hjer er ætlast til að 
landið taki á sig, þegar á það er litið, 
að enginn maður getur sagt um það, 
með nokkurri vissu, hve hátt þessi versl- 
un með þurftarvörur kann að hlaupa. 
Jeg tek þetta fram af því, að mjer virð- 
ist sá andi vera hjer ofan á í þinginu, að 
eftir því sem við skuldum meira, því 
áræðnari sjeu menn að ráðast í fyrir- 
tæki, sem mikið fje heimta; sem sagt, 
að okkur vaxi hugrekki að sama skapi 
við það, sem við skuldum fleiri miljón- 
imar.

pað hefir komið hjer fram í umr., að 
það væri aðallega stefnt að heildsölun- 
um, en það er ekki rjett, því að hjer er 
einnig stefnt að öllum sjálfstæðum 
kaupmönnum, því að það eru venjulega 
ekki nema þeir fátækari, sem kaupa af 
heildsölunum; hinir kaupa nær alt inn 
sjálfir i útlöndum. Vitaskuld er það, að 
ef hægt væri að stefna þessu að heild- 
sölunum einum, þá horfði málið nokk- 
uð öðruvísi við; ekki þó svo að skilja, að

jeg skoði það rjettmætt fyrir því, vegna 
þess, að þegar við athugum það, að þessi 
heildsöluverslun, sem hjer er fram kom- 
in, er alveg nýsköpuð, það er leið, sem 
við höfum nú nýlega getað komist út 
á, það er leið, sem hingað til hefir alger- 
lega verið í útlendinga höndum; áður 
en heildsöluverslunin myndaðist hjer 
voru það heildsalar í Kaupmannahöfn, 
sem drógu til sín allan arðinn af heild- 
sölunni, og það var ekki til neins fyrir 
íslendinga, sem komu til Kaupmanna- 
hafnar, að fara beint til þeirra, sem 
framleiddu vöruna, og þó að þeir að 
nafninu til keyptu beint, þá varð það 
þó svo, að heildsalinn fjekk sinn arð ó- 
skiftan. Nú er mynduð hjer heildsölu- 
stjett. Fyrir milligöngu þessara manna 
kaupa nú margir, sem ekki kaupa beint, 
og það má líka fullyrða, að landsversl- 
unin hefir keypt fyrir milligöngu þess- 
ara manna, eða þó að hún hafi keypt 
beint, þá hafa þó heildsalarnir notiS 
hagnaðarins.

Ef menn nú vildu hætta að kaupa af 
heildsölunum, þá myndu þeir sitja 
heima í legubekknum sínum og hirða 
hagnaðinn eins og áður, en landið yrði 
aftur að borga fyrir þau störf, sem þeir 
hafa unnið áður, — með öðrum orðum, 
borga tvöföld ómakslaunin. petta er 
nefnilega sú meginregla, sem gildir um 
allan heim og við erum ekki menn 
til að brjóta á bak aftur. Engin stór- 
verslun eða stórframleiðandi selur vör- 
una með öðru verði en því, að hún hafi 
lagt á þennan stórsöluhagnað, og fái 
millimaðurinn hann ekki, þá rennur 
hann í stórverslunarinnar eigin vasa. — 
Jeg geri ráð fyrir því, að hv. flm. (M. 
T.) hafi ekki þekt þetta.

pað hljómar auðvitað mjög vel í eyr- 
um, að menn kaupi beint frá framleið- 
endunum, og það getur haft, undir viss-
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ef til vill má greiða atkvæði; læt jeg 
hjer við sitja að sinni.

Magnús Pjetursson: Jeg skal ekki 
lengja mikið umr., en út af þessu, sem 
fram hefir komið, vildi jeg gera ofur- 
htla athugasemd. pað er þá fyrst út af 
ræðu hv. aðalflm. (M. T.). Mjer finst 
það vaka fyrir honum, eftir þvi sem 
honum fórust orð, að þessi tólf manna 
till. væri aðallega fram komin til þess 
að varna því, að heildsalarnir græddu 
mjög mikið i framtíðinni, þvi að þeir 
væru „bólgnir af stríðsgróða frá undan- 
förnum árum“. Jeg get nú ekki skilið 
þetta, eftir þeim hugsunargangi, sem 
fram kom hjá hv. aðalflm. (M. T.), því 
að hann var að tala um, að landsversl- 
unin þyrfti að taka þessa vöru í sínar 
hendur, til þess að fá ágóðann sjálf, svo 
nð hún gæti verið við þvi búin að tapa 
þegar stríðið hætti. Mjer finst, að það 
mætti snúa þessu dálítið við, í fullu sam- 
ræmi við hugsanagang hv. flm. (M. T.), 
sem sje þannig, að hann væri hjer að 
bera þetta fram fyrir heildsalana til 
þess, að þeir töpuðu ekki, eða að þeir 
þyrftu ekki að eiga það á hættu að tapa 
neinu, þegar varan fjelli í verði, svo að 
þeir mistu ekkert af þeim gróða, sem 
þeir þegar hefðu fengið. Annars er það 
nú komið í ljós i umr. um þessa till., að 
hún er bæði hvatvíslega og ranglega 
fram komin; hæstv. forsætisráðherra 
benti á, að það er algerlega rangt að bera 
slíka till. sem þessa fram í sameinuðu 
jþingi, þegar ekki er hægt að athuga hana 
i nefnd, en sjerstaklega stendur það þó 
ómótmælt, að það er ekki hægt að koma 
með þetta í þingsályktunarformi, því 
eins og hæstv. forsætisráðherra tók svo 
greinilega fram, er ekki hægt að breyta 
löguin með þingsályktun. Jeg býst þess 
vegna við, að hv. flm. hafi ekki athugað,

hvað var innifalið í lögum nr. 5,1. febr. 
1917, þegar þeir báru fram þessa till.

Jeg verð líka að taka undir með hv. 
þm. V.-Sk. (G. Sv.), að jeg get heldur 
ekki felt mig við þessa rökstuddu dag- 
skrá, sem fram er komin, því að hún 
er of skyld till., og þar sem það er nú 
upplýst, að bæði landsstjórnin og for- 
stjórar landsverslunarinnar hafa haft á 
móti þessari till., og landsstjórnin meira 
að segja sagt, að þótt till. yrði samþykt, 
þá yrði ekki hægt að framfylgja henni, 
og þegar það hefir líka sannast, að það 
þarf ekki neina nýja heimild til þess 
að geta framkvæmt alt þetta, þá mun 
vera nóg að vísa að eins til þessara laga, 
sem áður voru nefnd, en á hinn bóginn 
er ekki rjett að fella till., því að það 
mætti kann ske skilja svo, að þingið 
væri á móti því, að landsstjórnin gerði 
eitthvað í þessa átt„ ef til þyrfti að taka.
— pví hefi jeg leyft mjer að koma fram 
með svo hljóðandi rökstudda dagskrá:

Með því að landsstjórnin hefir 
þegar, samkvæmt lögum nr. 5, 1. 
febr. 1917, og nýlega samþyktum 
lögum, nægilega heimild til þeirra 
framkvæmda, sem till. fer fram á, 
þá álítur Alþingi hana óþarfa og 
tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Björn Kristjánsson: pað er ekki af 
því, að jeg búist við, að þessi till. verði 
samþykt, að mig langar til að segja 
nokkur orð, heldur er það af því, að 
það liggur meira í þessari till. heldur en 
í fljótu bragði virðist. Jeg býst við, að 
bak við hana liggi sú hugsun, að landið 
eigi að taka að sjer alla verslun lands- 
manna framvegis, og að þessi till. eigi 
að verða brú að því takmarki síðarmeir.
— pað er þess vegna, að jeg vildi segja 
nokkur orð.
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ið er það að segja, að landsverslunin 
hefir algerlega eða eingöngu í höndum 
innflutning á öllum nauðsynjavörum, 
hlýtur að hafa hann, samkvæmt samn- 
ingunum við Breta. Innflutningsnefnd 
er enn fremur fengið í hendur að annast 
um dreifingu á öðrum vörutegundum 
um landið. Hvað á þá að segja um það, 
að svona till. sje komin fram til þess að 
ljetta eftirlit með verðlagi á vörum og 
„regulera“ dreifingu þeirra um landið? 
par sem skýr lagaákvæði eru til, þá þarf 
enga till. til þess, enda væri hún í því 
efni gagnslaus.

Sú heimild, sem landsstjórninni var 
gefin í lögunum í fyrra, til þess að taka 
i sínar hendur alla verslun landsins, var 
miðuð við það, að hún gerði það þegar 
þörf gerðist. Landsverslunin er til orðin 
af þörf. Hún varð til í upphafi af þörf, 
hún hefir haldið áfram og fært út kví- 
arnar af þörf, og það dettur engum í 
hug að halda því fram, að hún eigi vera 
til af öðru en þörf, eða halda áfram 
lengur en þörf gerist. Á þá nú að fara 
að samþykkja till. um það, að lands- 
verslunin taki í sínar hendur verslun 
á vörutegundum, án þess að brýn þörf 
sje til? Jeg fyrir mitt leyti segi nei. Og 
jeg veit ekki til þess, að ein einasta rödd 
hafi heyrst, sem fer fram á þetta, fyr 
en þessi till. kemur. Eins og margsinnis 
hefir verið tekið fram hjer í þessum 
umr., hefir landsstjórnin heimildina svo 
fulla, sem ástæða er til að hún hafi hana, 
— svo fulla, sem nokkurt vit er í að láta 
hana hafa hana.

Að lokum vil jeg leyfa mjer að benda 
á það, að ef landið á að taka upp einok- 
un á öllum vörum, sem hlýtur að hafa 
verið ætlun tillögumanna, ef nokkurt vit 
eða meining á að geta verið í til- 
lögunni, eins og hún er orðuð, þá 
verður að gera ráð fyrir því fyrst

og fremst, að landssjóður hafi allmik- 
ið veltufje handbært. Til þess þarf 
hann að hafa, — ekki nokkur hundruð 
þúsund, heldur tugi miljóna á reiðum 
höndum, og mjer er ekki kunnugt um 
það, að þessar miljónir sjeu til taks. 
Jeg er hræddur um, að háttv. aðalflm. 
(M. T.) hafi ekki leitað upplýsinga um 
það hjá landsstjórninni eða landsversl- 
uninni, hvort hægt væri að ná í fie. Svo 
er í öðru lagi meginreglan þessi í versl- 
unarmálum um heim allan, nú á þessum 
tímum: Vörurnar verður að fá, þegar 
mögulegt er og þar sem mögulegt er. 
Og það verður að neyta allra meðala, 
til að koma þeim heim. pað hefir hvergi 
veitt af því, að hafðar væru úti allar 
klær, til þess að ná í vörur í öðrum 
löndum og flytja þær heim. pað hefir 
ekki veitt af því í neinu landi, að heild- 
salarnir beittu allri sinni orku, öllu sínu 
fjármagni og öllum sínum verslunar- 
hyggindum til þessa.

Hvaða vit eða trygging er þá í því 
fyrir oss íslendinga að ætlast til þess, 
að landsstjómin ein fái orkað þessu? 
pað er engin trygging fyrir því, að henni 
takist að birgja landið upp af því, sem 
það þarf. Meira að segja bendir margt 
til þess, að landsstjórnin geti ekki fljót- 
lega gert sjer það kleift, og mjög vafa- 
samt, að hún geti það nokkurn tíma.

Jeg verð nú að álíta, að ekki geti kom- 
ið til mála, að þessi þingsályktunartil- 
laga geti náð samþykki þingsins. pað 
sýnir líka það, að fram komin er rök- 
studd dagskrá, frá sumum þeirra 
manna, sem með tillögunni voru í upp- 
hafi. Að vísu verð jeg að líta svo á, að 
þessi rökstudda dagskrá sje allsendis 
óþörf, og engin ástæða til að aðhyllast 
hana, heldur hreint og beint að fella til- 
löguna. En jeg hefi hlerað, að fleiri dag- 
skrártillögur muni vera á leiðinni, sem
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ekki rjett. pessi misskilningur byggist 
á röngum ályktunum eða rangri athug- 
un á fyrirkomulagi verslunarinnar, ef 
þessari staðhæfingu er ekki beinlínis 
slegið fram gegn betri vitund. Lands- 
verslunin er að eins kaupmaður, — hef- 
ir aldrei verið annað og getur aldrei orð- 
ið annað. peir, sem segja, að landsversl- 
unin hljóti að vera eitthvað annað en 
kaupmaður, þeir eru furðu fáfróðir um 
það, hvað einkennir kaupf jelög og kaup- 
mannaverslun. petta sýnir, að þeir, sem 
samið hafa þessa till. og ráðast í að 
koma fram með hana, kunna ekki að 
gera greinarmun á þessu tvennu. Enda 
sýnir till. það sjálf, að hún byggist ekki 
á neinni þekkingu á verslunarmálum.

pá sagði hv. aðalflm. (M. T.), að 
landsverslunin þurfi að safna í sarpinn. 
pað er ekkert móti vegi, að landsversl- 
unin græði, ef kostur er, því að hún get- 
ur hæglega tapað síðar meir. Hún hefir 
meira að segja tapað svo stórkostlega, 
sem ekki eru dæmi til um nokkra 
verslun í þessu landi. pó reikningar 
hennar hafi verið þannig upp gerðir 
við síðustu áramót, að svo teljist, sem 
hún hafi grætt nálega 800,000 kr., þá 
þurfti sá gróði ekki að vera nema á 
tveimur vörutegundum, — kolum og 
salti. Verslunin græddi fyllilega þessa 
upphæð á þessu tvennu, svo að allur 
gróðinn á öðrum vörutegundum var 
enginn, eða minni en enginn. pví er 
ekki ástæða til að ætla, að verslunin 
græði fremur, þótt hún hafi fleiri vöru- 
tegundir í takinu. En það, að ekki hefir 
orðið gróði yfirleitt á öðrum vöruteg- 
undum en þessum tveimur, sýnir hve 
mikil skakkaföllin hafa verið. pví að 
þrátt fyrir alt hefir verslunin oft og' 
einatt verið með verðlag ofar en kaup- 
menn. Að vísu hafa vörur verið seldar 
tiltölulega líku verði úti um land, en

vöruverðið hefir frá upphafi verið svo 
hátt, að kaupmenn hjer hafa getað 
’:ækkað verð á sínum vörum í skjóli 
þess. En hverjir hafa grætt á þessu fyrir- 
komulagi?

Hv. aðalflm. (M. T.) sagði, að þessi 
till. ætti að verða til þess, að landsversl- 
unin gæti lagt minna á vörur sínar. Ef 
hún ætti að leggja minna á en hún 
hefir gert, þá ætti hún alls ekkert að 
græða. (M.T.: Jeg sagði, að hún gæti þá 
lagt minna á nauðsynjavörur). — Á 
nauðsynjavörur'? pað má nú kalla flest- 
ar vörur nauðsynjavörur, því varla ætl- 
ast hv. þm. (M. T.) til, að landsversl- 
unin fari að flytja óþarfa glingur, til að 
græða á. Og það er undir atvikum kom- 
ið, á hvaða vöru er lagt.

Nú er eftir ein aðalhliðin á þessu máli, 
sem jeg ætla að koma að að lokum. Hv. 
aðalflm. (M. T.) áleit, að með þessari 
till. væri það unnið, að hægra væri að 
hafa eftirlit með verðlagi á ýmsumvam- 
ingi, ef landsverslunin verslaði sjálf með 
þær vörutegundir. Jeg get ekki sjeð, að 
þetta eftirlit sje á neinn hátt hægara, 
ef landsverslunin á ekki að taka að sjer 
verslun með þessar vörutegundir nema 
að nokkru leyti, þegar hún hefir ekki 
alla verslunina í sinni hendi, eins og 
helst virtist vera meining í, frá sjónar- 
miði hv. aðalflm. (M. T.).

Svo er enn nokkuð, sem útilokar, að 
ástæða hefði verið til að semja þingsá- 
lyktunartill., til þess að herða á eða 
styðja að fullkomnara eftirliti með verð- 
lagi eða innflutningi. pað eru til ákvæði 
í lögum frá 1. febr. 1917, sem heimila 
landsstjórninni að taka í sinar hendur 
alla verslun landsins, ef þörf gerist, og 
í lögum frá þessu þingi eru ákvæði unr 
það, að landsstjórnin megi ákveða, hve 
mikið skuli lagt á útlenda vöru. Um 
dreifingu á innfluttum vörum um land-
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(S. St.) hefði ekki J»urft að reifa þessa 
aðferð þeirra með svona mörgum orð- 
um, þvi að það lá í augum uppi, að þetta 
urðu þeir að gera, til þess að komast 
hjá því að greiða atkv. móti till.

það voru nokkur ummæli, sem hv. 
aðalflm. (M. T.) ljet falla, sem eru 
þannig vaxin,að þaugetaekkistaðist. Jeg 
nenni ekki að tína þau öll til, þvi yfir- 
leitt var ræða hans að meiru eða minnu 
leyti samtíningur af fullyrðingum, sem 
hvorki hann eða aðrir gætu staðið við. 
Hann gat þess, að þau mótmæli, sem 
kæmu fram frá kaupmönnum utan af 
landi, hafi verið pöntuð, og vildi hann 
telja það stórkostlega goðgá. Jeg skal 
að vísu ekkert um þetta segja, en jeg 
get hugsað mjer, að gangur málsins 
hafi verið sá, að þegar till. kom fram, 
hafi kaupmenn, sem aðra, rekið í roga- 
stans, út af þeirri bíræfni, sem kom 
fram í henni. Og jeg sje ekki neitt ó- 
sæmilegt í því, að þeir hafi látið stjett- 
arbræður sína, sem þeir standa í sam- 
bandi við úti um land, vita af þessu, 
og beðið þá um að láta álit sitt uppi urn 
það, hvernig þeim litist á þetta. Nú hafa 
kaupmenn hjer í bænum og verslun- 
arráð haldið fundi með sjer og mót- 
mælt till., og mótmæli hafa líka komið 
frá mönnum utan af landi, og jeg sje 
ekki annað en að þetta hafi verið sjálf- 
sagt af þeim. Jeg get ekki heldur rekið 
augun í það, að þetta hafi verið nein 
ósvinna gagnvart þinginu, því að jeg 
tel það ekki nema heppilegt fyrir það að 
fá þessar eða aðrar upplýsingar hjá 
mönnum, sem vit hafa á. En auðvitað 
er þetta ekki sem ákjósanlegast fyrir 
þá menn, sem vilja „tromma“ gegnum 
þingið viti firtum till. í einum fleng. 
Auk þess bjóst jeg ekki við, að þessi hv. 
þm. (M. T.) mundi fara svo hörðum 
orðum um þetta athæfi, sem hann

nefndi svo, því að það er kunnugt, að 
í fyrra safnaði hann mótmælum úti um 
land, er það kom til mála að hækka 
tekjuskattinn hjer á þingi.

Og þótt hann kæmist nú svo að orði, 
að hagsmunir einstakra manna mundu 
hafa legið á bak við þessar „pantanir“ 
og að þær væru þaðan sprottnar, þá 
var það líka svo, að bæði hann og aðrir, 
sem pöntuðu mótmælin á síðasa þingi, 
voru einmitt grunaðir um þetta sama.

Hv. aðalflm. (M. T.) taldi það ekki 
felast í till., að til þess væri ætlast, að 
landsverslunin tæki í sínar hendur alla 
heildsölu á þessum umræddu vöruteg- 
undum. Hún færi ekki fram á annað 
en það, að landsverslunin hefði þær á 
boðstólum, til þess að fylla í skörðin, 
þar sem þess þyrfti og þegar þess þyrfti. 
pað væri ætlunin að láta heildsalana 
vinna að því, eins og áður, að útvega 
þessar vörur og liklega dreifa þeim út 
um landið. Ef þetta hefði verið tilgang- 
urinn með till., þá er alveg óskiljanlegt, 
að hún skuli vera orðuð eins og hún er. 
þá hefði hún ekki átt að vera til annars 
en að skora á landsstjórn eða lands- 
verslunina að birgja landið upp að þess- 
um vörum. Jeg hygg, að þessi skýr- 
ing, sem alls ekki fær staðist eftir orða- 
lagi till., hafi ekki komið upp fyr en 
eftir samningu hennar.

Eitt var það, sem kom fram í ræðu 
hv. aðalflm. (M. T.), að landsverslunin 
sje ekkert annað en landskaupfjelag, 
sem takist á hendur að útvega lands- 
búum þær vörur, sem þeir þurfa að 
brúka, fyrir þeirra eigin reikning, og 
víst líka til þess að draga úr þeim gróða, 
sem einstakir kaupmenn hafa af því að 
versla með þessar vörur. Ef hugsunin 
er hugsuð til enda, þá ætti landsversl- 
unin að vinna að því að útrýma kaup- 
mönnunum að lokum. En þetta er alls
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fyrir hendi, í skilningi laganna. Hvemig 
sem á tillöguna er litið, þá er hún ger- 
samlega þýðingarlaus. Lögin eru fyrir 
hendi, þeim verður að fylgja, og þrátt 
fyrir tillöguna má stjórnin ekki taka 
verslunina í sínar hendur, nema þörfin 
sje fyrir dyrum. þess vegna getur 
stjórnin ekki stuðst við neitt annað en 
lögin, sem til eru inn þetta efni.

Gísli Sveinsson: þegar vjer þm., aðrir 
en þeir tólf, sem eru eða voru flm. til- 
lögunnar, sáum hana, þótti oss hún all- 
kynleg, eins og hún er orðuð og hana 
verður að skilja. Og sömuleiðis fanst oss 
það furðulegt, að allir þessir menn 
skyldu hafa skrifað undir tillöguna. það 
hefir þá og komið í ljós, að þessir menn 
liafa skrifað nöfn sín undir hana meira 
eða minna í hugsunarleysi; þeir hafa 
ekki áttað sig á því þegar, sem tillagan 
fór fram á, og enn fremur hafa þeir 
vafalaust ekki áttað sig á því, að tillag- 
an var alt of mikilfeng, til þess að hægt 
væri að bera hana svona fram. pessir 
hv. þm. hafa þá líka hugsað sig um nú; 
hafa nokkrir þeirra komið fram með 
rökstudda dagskrá, sem fer að sjálf- 
sögðu ekki nærri eins langt og tillagan, 
og er það vel farið. Jeg býst auðvitað 
við, að hv. aðalflm. (M. T.), sem orðað 
hefir tillöguna, sigli sinn sjó, hvort sem 
þeir, sem ráðið hafa sig á skútuna með 
honum, segja nú slitið fylgdinni eða 
ekki.

Annað höfuðatriði var það, sem vakti 
athygli mína, og það var að flm.hafaalls 
ekki, eftir því sem brátt varð kunnugt, 
leitað ráða, hvorki til forstjóra lands- 
verslunarinnar, landsstjórnarinnar eða 
innflutningsnefndarinnar. pað hefir þá 
líka komið fram frá hv. landsstjórn, og 
styðst hún við álit verslunarforstjór- 
anna, að hún sje andvíg tillögunni og

telji hana að minsta kosti gersamlega 
þýðingarlausa, ef ekki blátt áfram skað- 
lega, væri eftir henni farið út í æsar. 
Eftir ræðu hv. aðaiflm. (M. T.) fyrir 
tillögunni er komið svo, að hún er orð- 
in að engu, já, blátt áfram „húmbúg", 
og hefir það verið staðfest af orðum 
hæstv. forsætisráðherra. pví að ef nokk- 
ur skynsamleg meining á að leggjast £ 
orðalag þessarar till., þá yrði það að vera 
það, að landsstjórnin taki svo fljótt 
sem auðið er alla heildsöluverslun lands- 
ins í sínar hendur, og að hún innleiðí 
blábera einokun á vöruflutningum hing- 
að. það er kunnugt, að landsverslunin 
hefir, svo sem nú, einokun á nauðsynja- 
vörum, og hún hefir heimild til að taka, 
samkvæmt gildandi lögum, þegar þörf 
krefur, verslunina í sínar hendur. þegar 
nú þess er gætt, að landsverslunin hefir 
þessa heimild með lögum, þá skyldi 
maður ætla, að ekki væri þörf á þessari 
till., nema ef það ætti að vera ætlun 
hennar að knýja stjórnina nú þegar 
til þess að innleiða einokun á þessum 
vörutegundum, sem till. kallar þurftar- 
vörur, eða með öðrum orðum, að till. 
væri fram komin til þess að herða á 
lagaákvæðunum.

Svo er það auðvitað athugavert við 
þessa till., eins og hæstv. forsætisráðh. 
tók fram, að hún er borin hjer fram 
sem einföld áskorun frá sameinuðu 
þingi, og í ályktunarformi, í staðinn 
fyrir í lagaformi, ef henni væri ætlað 
að komast í framkvæmd.

En nú hefir hv. aðalflm. (M. T.) 
með skýringum sínum „reducerað“ till. 
„in absurdum“, sem kallað er, það 
er að segja gert hana að bláberu 
„húmbúgi“. Og er þvi síst að furða, 
þó að augu meðflm. hafi opnast, svo 
að þeir nú koma fram með dagskrá, til 
þess að eyða málinu. Og hv. þm. N.-ísf.
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á aö taka einkasölu á fleiri vörutegund- 
um en þegar er gert, þá muni þessi stjett 
ekki rísa öndverð gegn því eða vera 
því mótfallin.

Jeg hefi heyrt það nokkrum sinnum, 
að stjórnin hafi verið kaupmönnum 
andvíg frá öndverðu, en jeg hefi aldrei 
heyrt, að færðar hafi verið nokkrar 
sönnur á slíkar staðhæfingar. þvert á 
móti hefir stjórnin reynt að koma svo 
fram við kaupmenn, að með meiri sanni 
mætti segja, að hún hafi ekki viljað 
brjóta í bág við hagsmuni og óskir 
kaupmanna. pví að í raun og veru hefir 
verið mikil samvinna milli verslunar- 
stjettarinnar og landsstjórnarinnar, og 
jeg tel það nauðsynlegt, að sú samvinna 
haldist áfram. Fyrir mjer hefir það vak- 
að, að þó landsstjórnin eða landsversl- 
unin neyddist til þess að taka einka- 
sölu á fleiri vörutegundum, þá verði það 
ekki til þess að útiloka verslunarstjett- 
ina, því að jeg býst við, að hún mundi 
eftir sem áður taka á móti vörunni í 
geymsluhús sin, og noti sína starfsmenn 
við afhendingu og sölu vörunnar, gegn 
því, að fá nægilega þóknun fvrir unnið 
Arerk. Með því móti, og svo með því, að 
verslunarstjettin hafi sumar vörurnar 
frjálsar, þá er ekki verið að kippa fót- 
unum undan þeirri stjett, heldur er 
miklu fremur verið að aðstoða hana, 
að svo miklu leyti, sem það brýtur ekki 
í bág við almenningsheill og þörf.

Jeg þykist ekki þurfa að færa frekari 
rök fyrir máli mínu, en vil að eins að 
endingu lýsa yfir því, fyrir landsstjórn- 
arinnar hönd, og sem starfandi maður 
i atvinnumálaráðuneytinu, að jeg sje 
ekki brýna þörf fyrir þessari áskorun 
nú, en ef þörf krefur, mun henni verða 
gaumur gefinn.

.Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

Forsætisráðherra (J. M.): pað er að- 
allega formhlið málsins, sem jeg vil 
vekja athygli á. Ef þessi áskorun ætti 
að þýða það, sem beinast liggur við að 
ætla eftir orðunum, þá virðist mjer 
tæplega rjett að láta hana fyrst koma 
fram í sameinuðu þingi. pað hefði ver- 
ið miklu rjettara, að till. hefði fyrst 
komið fram í annari hvorri deildinni, og 
að hún hefði þar verið athuguð í nefnd. 
petta er svo þýðingarmikið mál, að á- 
stæða hefði verið til að athug'a það 
gaumgæfilega, í nefnd, en það er ekki 
hægt að gera, úr því tillagan kom fram 
í sameinuðu þingi.

Svo er enn annað, sem sýnist athuga- 
vert, og það er hvernig þessi áskorun er 
fram borin, að hún er fram borin í til- 
löguformi. pað þarf ekki að benda hv. 
flm. á, að það er ómögulegt að fara fram 
á það við stjómina, að hún fari fram 
vfir þá heimild, sem gefin er í lögunum 
um þetta efni, en í þeim stendur, að það, 
sem meðal annars er farið fram á í til- 
lögunni, skuli að eins gert ef brýn þörf 
krefur og „ef á þarf að halda“. En ef 
tillöguna ætti að skilja eftir orðunum, 
þá ætti að gera það án þess, að þessi 
skilyrði sjeu fyrir hendi. prátt fyrir það, 
þó að þessi tillaga yrði samþykt, stæði 
samt ákvæðið í lögunum, því það er ekki 
hægt að breyta lögum meðþingsályktun.

Mjer heyrðist á ræðu hv. aðalflm. (M. 
T.), að það væri ekki beint tilætlunin að 
skipa stjórninni að taka einkasöluáþess- 
um vörutegundum, en þá veit jeg ekki, 
hvaða þýðingu tillagan hefir. pað gæti 
verið hugsanlegt, að aðalflm. (M. T.) 
hafi viljað með tillögunni samþyktri 
svo sem ákveða það, að þörfin væri fyrir 
hendi. En það er þýðingarlaust, því 
stjórnin yrði þrátt fyrir það á eigin á- 
byrgð að skera úr þvi, hvort þörfin er
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þvi sem tímarnir líða og aðstaðan breyt- 
ist við útlönd, bæði með að fá vörur og 
flytja þær til landsins.

J?að er nú nærri ár síðan það kom 
til tals (að vísu ekki beint í þingsölun- 
um, heldur utan þings), að landsversl- 
unin tæki að sjer einkasölu á ýmsum 
matvörutegundum. pað var þá ekki 
undinn neinn bráður bugur að þessu, 
enda var þá ekki það, sem við gátum 
fengið af matvörum, svo skorðað sem 
nú, og svo var þá eigi sjeð, að lands- 
verslunin hefði næga peninga til þess 
að taka upp svo stórfeld kaup. Nú hafa 
atvikin sjálf fært að því, að horfið var 
að þessu ráði, og sjerstaklega var und- 
inn bráður bugur að þessu, er mönnum 
urðu kunnir samningamir við banda- 
menn. þ’etta fjekk framgang, þegar 
nauðsynin lá svo að segja hverjum 
manni í augum uppi, og hefi jeg ekki 
orðið var við neina verulega óánægju 
út af þessum ráðstöfunum. Jeg hefi þvi 
hugsað mjer, að svona muni fara fram- 
vegis, er veruleg nauðsyn er fyrir hendi, 
og þá mun það ganga fram, sem ætlast 
er til með tillögunni, mótspymu- og 
hljóðalaust.

það er að vísu annað, sem vakað hefir 
fyrir hv. flm. þessarar tillögu (M. T.), 
t. d. að úthlutunin á þessum vörum yrði 
látin koma sem jafnast niður á hin 
ýmsu hjeruð landsins, og svo annað það, 
að hafður yrði einhver hemill á verð- 
inu. Nú er það kunnugt, að skipuð 
hefir verið svokölluð „innflutnings- 
nefnd“, og er þetta tvent sjerstaklega 
verkefni þeirrar nefndar. Hún hefir nú 
þegar safnað að sjer skýrslum um það, 
sem flutt hefir verið inn af öllum þeim 
vörutegundum, sem nefndar eru í samn- 
ingnum við bandamenn, og þó hún geti 
ekki enn sagt um það með vissu, hversu

mikið er til af hverri sjerstakri vöruteg- 
und, þá mun þó vera óhætt aðfelahenni, 
í samráði við stjórnina, að hafa hemil 
á þessu og komast að fullkominni raun 
um vörubirgðirnar.

pað er nokkuð síðan þessi tillaga, 
sem hjer liggur fyrir, var lögð fram, og 
eðlilega hefir stjórnin athugað hana og 
óskað eftir yfirlýsingu frá forstjórum 
landsverslunarinnar um hana. Jeg hefi 
því miður ekki skriflega yfirlýsingu frá 
þeim við höndina, en jeg hygg, ef hv. 
þm. Ak. (M. K.) væri hjer viðstaddur, 
þá mundi hann votta, að jeg færi rjett 
með, er jeg segi, að allir forstjórarnir 
voru því mótfallnir, að svona löguð till. 
yrði samþ. af þinginu. Og jeg verð að 
segja fyrir mitt leyti, að jeg sje ekki 
brýna þörf á, að svo feld áskorun verði 
samþ., því það er lakara að þurfa að 
ganga á bug við áskorun frá samein- 
uðu þingi heldur en ósk, er kæmi fram 
frá annari hvorri deildinni, svo að jeg 
verð að álíta, að ef þessi áskorun verð- 
ur samþ. hjer, þá bindi hún um of hend- 
urnar bæði á landsstjórn og landsversl- 
un. þar að auki er hægt að ná þessu tak- 
marki eftir þeim lögum, sem í gildi eru, 
og ef nauðsyn er brýn fyrir hendi. Einn 
háttv. þingm. sagði, að þetta ætti að 
vera brýning til stjórnarinnar, og það 
er aldrei nema gott að brýna lands- 
stjómina. En mjer finst, að þessar um- 
ræður, og þá ekki síður ef rök- 
studda dagskráin verður samþykt, sje 
nægileg brýning. Hjer er einnig á eitt 
að líta, og það er, hvernig þetta horfir 
við einni fjölmennri stjett landsins — 
verslunarstjettinni. Eins og stendur, er 
útlit fyrir, að þeirri stjett þyki ekki 
þörf á meiri einkasölu en þegar á sjer 
stað. En jeg vil og verð að búast við 
því, að ef tíminn leiðir í ljós, að þörf er
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dreift á aðrar hafnir, án þess að flytja 
þær fyrst til Reykjavíkur. petta má telja 
til stórbóta.

Að þessu aCiuguðu ber mjer ekki ann- 
að á milli við hv. aðalflm. (M. T.) en 
það, að jeg vil láta gefa stjórninni skýra 
bendingu um það, hvernig hún á að 
fylgja þeirri heimild, sem veitt er í lög- 
um nr. 5, 1. febr. 1917, og hinum ný- 
samþyktu lögum frá þinginu, í stað skil- 
yrðislausrar áskorunar, eins og tillagan 
fer fram á. Jeg skal ekki lá kaupmönn- 
um það, þótt þeir hafi í fyrstu haft beig 
af landsversluninni. pað er svo eðlilegt, 
þar sem landsverslunin gat bakað þeim 
töluverðan atvinnuhnekki, og jeg lít 
svo á, að stjórnin hafi stundum ekki 
tekið nægilegt tillit til hags kaupmanna, 
meðan hún var einráð um verslunina. 
Hitt hygg jeg komið á daginn, að óvild 
kaupmanna til landsverslunarinnar sje 
að miklu leyti horfin síðan núverandi 
verslunarstjórar tóku við stjóm hennar, 
og það tel jeg ofmælt hjá þm. ísaf. (M. 
T.), að kaupmenn hati landsverslunina. 
Menn verða að gæta þess að gera ekk- 
ert til þess að spilla hinni góðu sam- 
vinnu, sem nauðsynleg er milli kaup- 
manna og landsverslunarinnar á þess- 
um vandræðatímum. pess vegna eiga 
menn ekki að gera þar nokkuð að fyrra 
bragði, sem geti orsakað óvild þessarar 
stjettar landsins. Jeg álít að vísu kaup- 
mannastjettina hafa gert of mikið veður 
út af till., en hvað um það, við verðum 
að reyna að halda við samvinnunni. Jeg 
hygg ekki verða sagt um kaupmanna- 
stjettina, að hún ætli sjer að kúga þing 
og stjórn, og dettur ekki heldur í hug, 
að þing og stjórn láti kúgast í neinu. 
En tillagan er þegar orðin til þess, að 
kaupmenn sjá nú miklu fleiri drauga 
í dagsbirtunni en nokkur minsta ástæða 
er til. Að öllu athuguðu held jeg þvi, að

hinu sama mætti ná, að því tilskildu, 
að stjórnin hafi fje, án þess að fara á- 
skorunarleiðina. En fjeð verður hún að 
hafa til þess, því það er ekki sanngjarnt 
af þinginu að fara þess á leit við stjórn- 
ina, sem hún sjer ekki neina leið til að 
framkvæma, sökum fjárskorts þó að 
hún hafi alla þá heimild, sem hún þarf, 
bæði í gildandi lögum og þeim, sem 
bráðlega verða staðfest. Af þessum á- 
stæðum hefir okkur, nokkrum þing- 
mönnum, komið saman um að leggja 
fram svo felda rökstudda dagskrá:

„Alþingi væntir þess, að lands- 
stjórnin taki í sínar hendur heild- 
sölu á þurftarvörum, ef nauðsyn 
krefur og fje er fyrir hendi, svo 
sem heimild er fyrir í lögum nr. 5, 
1. febr. 1917, 2. gr. 4. staflið, og 
hlutist hins vegar til um, að inn- 
flutningsnefnd hafi nú eftirlit með 
dreifingu þeirra um landið og út- 
söluverði kaupmanna á þeim, en 
leyfi eigi ótilhlýðilega mikinn inn- 
flutning á öðrum vörum, og tekur 
svo fyrir næsta mál á dagskrá.“

Undir dagskrána hafa skrifað: Sig- 
urður Stefánsson, Sveinn Ólafsson, Ste- 
fán Stefánsson, Einar Árnason, Guðjón 
Guðlaugsson og Sigurjón Friðjónsson. 
Vil jeg svo leyfa mjer að afhenda hana 
hæstv. forseta, með ósk um, að hún 
verði borin upp til atkvæða. —

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg vil 
taka það fram, sem að vísu þarf ekki 
að skýra, að nú þegar sjeu í gildi lög, 
og að enn fremur sjeu lög í vændum, 
sem fela í sjer fulla heimild fyrir lands- 
stjórnina til þess að framkvæma það, 
sem í tillögunna stendur og reynslan 
bendir til, að nauðsynlegt verði, eftir
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Sigurður Stefánsson: Jeg verð í fám 
orðum að gera grein fyrir, hvers vegna 
jeg skrifaði undir tillöguna. Jeg skal 
játa það, að jeg leit fljótlega á hana, en 
jeg hjelt hanagetaorðiðtilþess,aðstjórn- 
in gæti fremur „regulerað“ vöruverðið 
í landinu, því jeg er alveg samdóma hv. 
aðalflm. (M. T.) um það, að alt of mikið 
sje gert að því, hjá einstökum heild- 
sölum, að setja verðið fram úr hófi. 
Svo var líka önnur ástæða, sem fyrir 
mjer vakti. Jeg hefi heyrt, að hjer i 
Reykjavík væri byrjuð sú verslunarað- 
ferð, sem á dönsku er kölluð „Kæde- 
handel“, og er þannig, að varan gengur 
frá einum kaupmanni til annars, og alt- 
af er lagt á hana við hver skifti, svo að 
hjá smásalanum er álagningin orðin 
100% eða meira. í Danmörku eru afar- 
háar sektir við þesskonar verslunar- 
aðferð, ef upp kemst. Jeg áleit, að það 
gæti verið gott, ef stjórnin fengi ein- 
hverjar bendingar um þetta, og að till. 
gæti orðið þörf þeim heildsölum, sem 
hafa notað sjer dýrtíðina til þess að 
leggja óhæfilega hátt verð á vörur sínar. 
En ef þingið samþykti nú till. og skoraði 
á stjórnina að taka heildsöluna í sínar 
hendur, þá þarf þingið Uka að vita, að 
landsstjórnin þarf miklu meira fje en 
nú er í hennar höndum. pingið veit, að 
það hefir reynst landsstjórninni fullerf- 
itt að fá það fje, sem þarf til þess að 
versla með þá vöru, sem hún þegar 
hefir í sínum höndum. pess vegna þarf 
að heimila henni meira f je. Vona jeg, að 
þetta atriði verði dregið nægilega skýrt 
fram í umræðunum.

Hv. aðalflm. till. (M. T.), benti á það 
í ræðu sinni, að samkv. lögum nr. 5, 
1. febr. 1917, hefði stjórnin heim- 
ildina til þess að taka verslun landsins 
í sínar hendur. petta er rjett hjá hv. 
þm. (M. T.), og við nánari athugun

virðist mjer því ekki ástæða fyrir þingið 
til þess að gripa fram í með áskorun, 
því það er ætíð vandasamt fyrir þingið 
og stjórnina að grípa fram í frjálsa 
verslun landsins. Til þess þurfa að vera 
mjög knýjandi ástæður. Jeg álít því, að 
ekki þurfi þessarar áskorunar með nú, 
því auk laganna frá 1. febr. 1917 eru 
nú nýlega samþykt af þinginu lög um, 
að landsstjórnin hafi vald til að leggja 
lag á útlendar vörur.

Jeg verð að segja það með hv. þm. 
ísaf. (M. T.), að jeg hjelt, að tillagan 
ætti ekki að geta orðið kaupmönnum 
úti um land til miska. jpví þeir ættu eins 
fúslega að sæta því, að fá vöruna frá 
landsversluninni, eins og frá heildsöl- 
um, sem leggja fram úr hófi á vörumar. 
En landsverslunin er ekki alveg saklaus 
af að hafa gefið kaupm.stjettinni undir 
fótinn með að leggja heldur freklega á 
vörur sínar. pað gerði hún einkum fyrst 
framan af, en nú, síðan nýir menn með 
meiri verslunarþekkingu tóku við for- 
stjórn hennar, hefir þetta mikið batnað. 
Og þótt menn beri ef til vill ekki mikið 
traust til stjórnarinnar í þessu efni, þá 
má maður þó treysta því, að hún stígi 
ekki mikilvæg spor í þessu máli nema 
í samráði við stjórn landsversluninnar. 
Við nánari athugun hefi jeg því sann- 
færst um, að það sje nokkuð fljótfærnis- 
legt að bera till. þessa hjer upp, í sam- 
einuðu þingi; það hefði, þegar betur er 
að gáð, ekki veitt af tveim umr. í hvorri 
deild, sjerstaklega þar sem hjer getur 
verið að ræða um talsvert aukin útgjöld 
fyrir landssjóðinn.

jpað er rjett hjá hv. aðalflm. (M. T.), 
að Reykjavík hafi hingað til, svo að 
segja, gleypt vörurnar, svo hart hafi 
komið niður á mönnum úti um land. 
En nú hefir heyrst, að tekin verði upp 
önnur aðferð en áður, vörunum verði
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gegn landsversluninni verið mikil; hún 
hefir verið talin goðgá, og yfirleitt hafa 
kaupmenn, einkum þeir stærri, hatað 
hana og hata enn þann dag í dag. Og 
þessi mótstaða hefir orðið til stórtjóns 
fyrir land og lýð. Af sömu rótumerallur 
sá ofsi runninn, sem nú er hlaupinn i 
kaupmenn út af till. þessari. Heildsal- 
arnir eiga hjer að missa spónúraskinum 
sínum, og ærast við. pað er ekki svo að 
skilja, að heildsalarnir eigi hjer allir 
óskilið mál; sumir þeirra eru ágætis- 
menn, og meðal þeirra á jeg vini, sem 
mjer eru kærir og jeg berfylstuvirðingu 
fyrir. Enda sagði einn þeirra við mig 
fyrir skömmu, er till. þessi barst í tal 
milli okkar: „petta átti að vera gert 
fyrir löngu!“ En þvi miður eru fæstir 
svona hreinskilnir.

Mjer þykir leitt að þurfa að stíga á 
nokkurs' manns tá, og vildi gjarnan, að 
hægt væri að komast hjá því, en því 
miður er það ekki hægt. En huggunin 
er sú, að heildsalarnir eru orðnir all- 
bólgnir af stríðsgróðanum. pess vegna 
Tæt jeg það Uka ekki á mig fá, þó að 
þeir missi einhvers í. Vjer hljótum alt 
af að taka landsins gagn fram yfir nauð- 
syn fárra manna. —

Loks skal jeg vikja fám orðum að 
áskorunum kaupmanna úti um land. 
Vitaskuld eru þær áskoranir út í loftið, 
því kaupmenn úti um land gátu ekkert 
vitað um tilganginn með tillögunni. 
Enginn einasti heildsali hefir látið svo 
lítið að tala við mig um málið, heldur 
hefir verið gasprað um það á kaup- 
mannafundum hjer i bænum, og þaðan 
munu svo frjettirnar hafa borist út um 
landið. Má geta nærri, hve nærri því 
rjetta þær hafa verið, eins og líka áskor- 
anirnar bera með sjer. Sannleikurinn er 
sá, að þessi tillaga er kaupmönnum úti 
um land til stórkostlegs hagnaðar. Með

henni er girt fyrir óforsvaranlega álagn- 
ingu á vöruna og um leið trygt, að vör- 
ur dreifist víðar og berist fljótar til 
kaupmanna en áður, og milliliðalaust. 
Mjer er ekki ókunnugt um, að heild- 
salarnir vilja nú helst kúga bæði þing 
og stjóm og hafa gert tilraunir til að 
fá þingmenn til að bregðast skyldum 
sínum gegn landinu, sakir hagsmuna 
einstakra manna. (Forseti: pessi um- 
mæli eru vítaverð). Hvort sú tilraun 
tekst á eftir að sýna sig,en jeg hefifylstu 
von um, að hún takist aldrei, — hvorki 
fyr nje síðar. —

Halldór Steinsson: Mig furðar mjög 
á, að þessi till. er fram komin. Jeg skil 
ekki, hver tilgangurinn með henni er, 
nema ef vera skyldi sá, að þrýsta enn 
fastar einokunarstimplinum að enni 
þjóðarinnar. Jeg hefi áður hjer í þinginu 
talið afskifti landsins af versluninni 
fremur til að auka dýrtiðina en hitt. 
En þó að nú svo væri, að landsverslun- 
in væri til bóta fyrir þjóðina, þá væri 
tillagan jafnóþörf og óhæf fyrir því, 
vegna þess, að þingið er nýbúið að sam- 
þykkja lög um, að landsstjórnin geti 
bannað innflutning á sumum vöruteg- 
undum og ákveðið verðið á vörunni, 
sem til landsins flyst. Enn fremur er til 
í landinu verðlagsnefnd, sem hefir sama 
starf með höndum. pað verður þvi ekki 
annað um till. sagt en að hún sje fram 
komin annaðhvort af barnaskap eða þá 
til þess að vekja óánægju meðal einnar 
aðalstjettar landsins, kaupmannastjett- 
arinnar Hv. þm. ísaf. (M. T.) sagði, að 
gerð hefði verið pöntun á mótmælum 
út um land. Jeg álit það alveg óviður- 
kvæmilegt að slá fram slíkum rakalaus- 
um orðum, eins og jeg líka vildi víta 
síðustu orðin, sem hann sagði, en það 
gerði hæstv. forseti, svo að jeg skal ekki 
neinu þar við bæta. —
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verða miklu ljettara með þessu móti.
Mótspyma sú, sem till. hefir fengið, 

styrkir mig lika i þeirri skoðun. J?að er 
bersýnilegt, að menn hafa geig, og hann 
ekki alllitinn, af eftirlitinu, og það er 
eðlilegt, því hjer er um eftirlit í fram- 
kvæmdinni að ræða.

pað hefir verið hrópað út um land, að 
hjer ætti að koma á einokun á þessum 
vörum. pað hefir mjer aldrei dottið í 
hug og ekki heldur neinum flm. Sliku 
er heldur ekki hægt að koma á með 
þingsálykt.un. Til þess hefði þurft lög.

Við höfum lög, sem taka fram skil- 
yrðin fyrir því, að einokun verði komið 
á. í lögum nr. 5, 1. febr. 1917, í 4. lið 
2. gr., stendur svo hljóðandi ákvæði: 
„Landsstjórninni heimilast, ef þörf ger- 
ist . ... “ „Loks að taka í sínar hendur 
alla verslun á útlendum vörutegundum 
eða innlendum, ef þörf gerist.“

En það er einmitt hvergi nefnt á 
nafn í till., að landsverslunin eigi að 
taka að sjer alla verslun á neinni vöru- 
tegund.

En orðin „ef þörf gerist“ þýða það, 
að landsverslunin getur þá fyrst tekið 
að sjer alla verslun á vörum, þegar hún 
fæst ekki, eða sama sem ekki, með öðru 
móti.

þannig hafa lögin líka verið fram- 
kvæmd. Má þar benda á einkasölu 
landsstjórnarinnar á korni, kolum, 
steinolíu og salti o. s. frv.

En hins ber líka að gæta, að orðin 
„ef þörf gerist“ eru svo rík, að stjórn- 
ina ber skylda til að láta þetta 
ekki undir höfuð leggjast, og sú skylda 
er svo alvarleg, að sú stjórn, sem ekki 
fullnægir henni, hún á sjer engan til- 
verurjett.

það hefir verið talað um, að tóbak 
mundi vera góð verslunarvara fyrir

landsverslunina, og einstöku þm. hafa 
talað um, að rjett mundi að veita stjórn- 
inni lagaheimild fyrir einokun á tóbakL

En það komst aldrei nema til orða, 
sökum þess, að þeir menn höfðu ekki 
næga verslunarþekkingu til að dæma 
um, hvort skilyrði væru fyrir hendi til 
þess, því þau eru mörg, þótt auðvelt sýn- 
ist að versla með slíka vöru.

Jeg hefi heyrt, að menn hafa hneyksl- 
ast stórum á orðunum: „Alþingi skorar 
á stjórnina að taka í sínar hendur .... “ 
En þessi orð eru tekin upp úr lögunum 
frá 1. febr. 1907, sem jeg hefi áður 
minst á, að eins er slept orðinu: „allri“, 
svo að hjer er ekki eins langt farið. í till. 
er talað um, að stjórnin taki að sjer 
heildsölu á almennum þurftarvörum, og 
i greinargerðinni er enn þá hnara að 
orði komist. þar er talað um, að stjórn- 
in taki e i n n i g að sjer innkaup á vör- 
um o. s. frv.

petta sýnir ljóslega, að hjer er ekki 
um neina einokun að ræða. Og jeg er 
sannfærður um, að engum óvitlausum 
lögfræðingi getur komið til hugar að 
skilja það svo.

Með öðrum orðum, mótstaðan úti um 
land, er bygð á helberum misskilningi. 
Hún er blátt áfram sjóðandi vitleysa!

Orðin „að taka í sínar hendur“ eru 
hins vegar með vilja viðhöfð, til þess að 
stjórnin geti ekki tekið það svo, sem 
verið sje að draga úr henni að taka til 
einokunar, ef þörf gerist. — Annars 
þýðir orðatiltækið „að taka i sínar hend- 
ur“ ekki annað en byrja.

Og einmitt þess vegna er þingsál.tilL 
komin fram.

Hjer mótar fyrir alveg nýrri stefnu, 
og jeg áleit sjálfsagt, að stjómin fengi 
að vita vilja þingsins um hana.

Eins og allir vita, hefir mótstaðau
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E’iis og við vitum, er landsverslunin 
ekki annað en landskaupfjelag; en nú 
er reynsla kaupfjelaganna sú, að þau 
gátu ekki staðist meðan þau versluðu 
ekki með annað en nauðsynjavörur. það 
er líka eðlilegt, því að þá stóðu kaup- 
mennirnir betur að vigi í samkepninni; 
þeir höfðu hinar vörurnar, arðvænleg- 
ustu vörurnar, til að leggja á, og þurftu 
þvi ekki að taka gróðann af nauðsynja- 
vörunum.

Nú er það gefinn hlutur, að eigi lands- 
verslunin að geta staðist, þá verður hún 
í þessu að haga sjer eins og kaupmenn- 
imir. Hún verður þvi að taka að sjer 
sölu á öðru en nauðsynjavörum.

Nú hefir gróði kaupmanna verið af- 
sakaður með því, að þeir verði að búa 
sig undir verðfall, sem verða muni að 
stríðslokum. þetta er að vísu aldrei 
nema rjett og sanngjarnt, en þá verður 
landsverslunin líka að fara eins að og 
safna í sarpinn, og henni er þess miklu 
frekari þörf en kaupmönnum, því að 
þeir geta altaf hætt verslun er þeir vilja, 
ef þeir sjá sitt óvænna, og hlaupið frá 
■öllu, en landsverslunin er skyld til að 
sjá landinu fyrir vörubirgðum, og getur 
því ekki hætt.

Eins og nú er, hlýtur landsverslunin 
nð tapa fje, hjá því verður ekki komist. 
En þessi stefna, að hún taki að sjer 
heildsölu á þurftarvörum, ætti að vera 
Aregur til að græða fje.

pví hefir verið skotið fram, að lands- 
'verslunin hafi aldrei gert annað en 
spenna upp vöruverðið. En slíkt er á 
engum rökum bygt, það er blátt áfram 
full ósannindi. Kaupmenn hafa ekki, að 
öðru jöfnu, selt ódýrar, nema þá af 
gömlum vörum, og það hefir komið 
fyrir að eins. En þótt eitthvað hafi 
gengið skrykkjótt fyrir landsverslun- 
inni í fyrstu, stendur nú öðruvísi á.

Siðan núverandi forstjórar tóku við 
landsversluninni hefir hún engar ákúr- 
ur fengið. Menn hafa ekki einu sinni 
dirfst að vega að þeim mönnum. pað 
er því öðru máli að gegna nú, en áður. 
Og jeg fyrir mitt leyti ber svo fult traust 
til landsverslunarinnar, að jeg hefi ör- 
ugga von um, að hún geti haldið vel á 
spilum sínum.

Eins og menn vita, var gengið svo frá 
lögunum um almennu dýrtíðarhjálpina, 
að þau eru einkis virði, ef ekki verri 
en ekkert. Jeg fyrir mitt leyti hefði held- 
ur kosið, að þau hefðu aldrei verið 
samin.

En nú ætti það, sem till. fer fram á, að 
gera landsversluninni það mögulegt að 
leggja minna á nauðsynjavörur þær, 
sem fátæklingamir geta ekki án verið.

pví hefur verið haldið fram, að lands- 
verslunin hafi lagt óþarflega mikið á 
vörur sínar, þar sem hún hafi grætt 
800.000 kr. síðastliðið ár. Jeg lít nú samt 
svo á, að gróðinn hafi alls ekki mátt
minni vera.

En með því að taka að sjer sölu á 
þurftarvörum getur landsverslunin tek- 
ið þennan gróða af þeim vörutegundum, 
sem fátæklingar þarfnast síður, og þá 
um leið lækkað álagið á nauðsynjavör- 
unum og grætt nokkuð samt.

þá má benda á það, að með þessu 
móti verður eftirlitið með vöruverði 
miklu ljettara, því þótt sett hafi verið 
lög um takmarkað álag, þá býst jeg við, 
að eftirlitið verði mjög erfitt.

En sje verslunin í höndum þeirra, sem 
sjá eiga um eftirlitið, þá eiga þeir auð- 
vitað miklu hægra með að setja sig inn 
í viðskiftin erlendis. Enda hefir vel fróð- 
ur maður í þeim sökum sagt mjer, að 
ómögulegt sje að fylgjast með markaðs- 
verði, nema maður versli sjálfur. það er 
því enginn vafi, að eftirlitið mundi
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pað hefir ekki verið unt að fá steinoliu- 
ofna, lampa, diska, bolla, skálar, og 
mætti lengi halda áfram að telja þær 
vörur upp, sem ófáanlegar hafa verið. 
Búðimar hafa verið snauðar og tómar. 
Og enn verra hefir ástandið verið ann- 
arsstaðar í útkjálkahjeruðum. Allar sigl- 
ingar landsins eru til Reykjavikur. 
Reykvíkingar gleypa alt, og það, sem 
við úti um landið fáum, eru að eins 
örfáir molar af borðum þeirra.

Eins og jeg tók fram, hafa skip Eim- 
skipafjelagsins verið notuð til þess að 
flytja vörur þessar. Heildsalarnir hafa 
ekki þurft að gera annað en að eins 
panta vörurnar, eða í mesta lagi að 
skreppa utan um leið, sjer til skemtun- 
ar og gamans.

En nú hefi jeg fengið upplýsingar hjá 
landsversluninni um það, að framvegis 
muni skip þau ekki flytja nema örlítið 
af slíkum vörum; farmrýmið er ekki 
nema rúmlega fyrir nauðsynjavörur.

J?að er því skiljanlegt, að úr því nú 
er skortur á vörum þessum, meðan þær 
fást fluttar á skipum Eimskipafjelags- 
ins, þá hlýtur sá skortur að aukast að 
miklum mun, þegar heildsalarnir verða 
sjálfir að fara að útvega sjer skipakost.

J?á má líka benda á það, að tilfinnan- 
legur skortur hefir verið á ýmsum nauð- 
synjavörum, sem landsverslunin hefir 
ekki skift sjer af. Nægir þar að benda 
á timbur, sem skort hefir mjög um land 
alt. Enda hefir hjer á þingi verið samþ. 
þingsál. um, að landsverslunin sjái um 
útvegun á timbri til bátagerða o. fl. Jeg 
er því ekki í neinum efa um það, að ef 
landsverslunin lætur ekki til sín taka 
mál þetta, þá lendir í blávandræðum úti 
um land alt.

Fyrsti og aðaltilgangur till. er því sá, 
að landsverslunin drepi í skörðin; bæti 
við þar, sem skortur er á vörunum, og

þar stendur hún vel að vígi. Innflutn- 
ingsnefndin fær skýrslur um allar þær 
vörur, sem pantaðar eru og likindi eru 
til að fáist til landsins, og er þá hægur- 
inn á að sjá, á hvaða vörum muni verða 
skortur, og haga innkaupum þar eftir.

pað er sýnilegt, að fylsta þörf er á 
að dreifa vörunum sem best út um 
landið, en sú þörf vex vitanlega með 
skortinum. Hins vegar ekkert líklegra 
en heildsalarnir láti vini sína og kunn- 
ingja sitja fyrir vörukaupum. pað verða 
því að eins stöku kaupmenn, sem vöru-
urnar fá, aðrir fá ekkert.

Af því sjest, að brýn nauðsyn ber til 
þess, að vörunum sje betur dreift, ea 
það getur ekki orðið nema því að eins, 
að landsverslunin hafi eitthvað í poka- 
horninu til þess að drepa í skörðin. Hjer 
er því um nauðsyn að ræða, sem skylt 
er að bæta úr.

pá yrði ein afleiðingin af till. sú, að 
verðlagi yrði haldið niðri. pað hafa að 
vísu verið samþ. hjer á þingi lög um 
álag á vörum, og ættu þau að verka, 
að minsta kosti meðan sár skortur er 
ekki orðinn á vöru. En þegar svo er 
komið, hætta menn oftast að spyrja 
hvað varan kosti, en kaupa hana við 
hvaða verði sem er, ef hún að eins fæst.

Og það er nú ekki siður hjer að kæra 
menn fyrir lagabrot, og margur mun 
líta svo á, ef einhver gerir honum þann 
greiða að selja honum lítt fáanlega 
vöru, þótt við okurverði sje, þá 
beri hann drengskaparskylda til að 
þegja yfir því, þótt á honum sje níðst 
með ólöglegu okurverði. Menn vilja 
heldur láta níðast á sjer en gera sig 
seka í neinu, sem getur orkað tvimæhs 
um drengskapinn.

Till. miðar því beint til þess að fyrir- 
hyggja slíkt okur og að almenningur 
yrði þannig soginn út.
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fram kennaralaunin, verður beinn á- 
góði fyrir landssjóð.

Jeg verð að benda hv. þm. á það, að 
þingið er að hverfa frá þeirri stefnu, 
sem það hefir tekið gagnvart kennur- 
um, ef það neitar nú að veita þessum 
ltennurum laun sín, þó skólinn starfi 
ekki. Annars er það mál svo ofurein- 
falt og liggur svo beint fyrir, að eng- 
um getur verið vandi að greiða því at- 
kv., án þess fleiri orðum sje um það far- 
ið. Jeg ætla því að setjast niður að svo 
stöddu.

ATKVGR.
Till. f e I d með 16 : 8 atkv., að við- 

liöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., B. K., E. A., G. Sv., 
H. K„ J. B„ P. p.

nei: E. Árna., E. J„ J. J„ J. M„ M. G„ 
M. P„ M. Ó„ P. J„ P. O„ S. S„ S. 
St„ St. St„ Sv. Ó„ porl. J„ pór. 
J„ Ó. B.

Tveir þm. (B. St. og porst. J.) fjar- 
staddir.

10. Heildsala landsstjórnarinnar 
á þnritarvörum.

Á 6. fundi i Sþ„ laugardaginn 6. júli, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um, að 
landsstjórnin taki að sjer heildsölu á 
almennum þurftarvöram (A. 461).

A sama fundi í Sþ. var till. tekin til 
meðferðar, hvernig ræða skuli.

Of skamt var liðið frá útbýtingu
Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

till. — Afbrigði leyfð og samþ. án 
atkvgr.

Að tillögu forseta var ákveðin ein
umr.

Á 7. fundi í Sþ„ mánudaginn 15. júlí, 
var till. tekin til e i n n a r u m r. (A. 
461).

Flm. (Magnús Torfason): Eins og hv. 
þm. er kunnugt, hefir þessi till., sem jeg 
ásamt 11 öðrum hv. þm. hefi leyft mjer 
að bera fram, sætt allmiklum mótmæl- 
um, ekki að eins hjeðan úr bæ, heldur 
og utan af landi. pað hafa sem sje bor- 
ist hingað pöntuð mótmæli utan af 
landi. Jeg get ekki annað sagt en að 
þetta hafi farið að vonum því að þings- 
ályktunartill., ef hún nær fram að ganga 
og hæstv. stjórn framkvæmir hana, 
myndi koma talsvert við hagsmuni ein- 
stakra manna. Slíkt er óhjákvæmilegt. 
pess vegna verð jeg að fara fleiri orð- 
um en jeg hafði hugsað mjer um tíl- 
drög till. og tilgang hennar.

Till. er um þurftarvörur, vörur, sem 
menn þurfa til almennra lífsþæginda, 
án þess að þær sje bráðnauðsynlegar 
til þess að draga fram lífið. Nú hefir 
verið alltilfinnanlegur skortur á þess- 
um vörum, meðan kaupmenn hafa get- 
að ráðið yfir skiprúmi í skipum Eim- 
skipafjelags íslands. Geta menn ráðið 
það af verðinu, þegar t. d. kg. af sóda 
kostar á aðra krónu, eða munntóbak 
25 kr. kg. petta okurverð sýnir, að 
skorturinn er tilfinnanlegur. pó finna 
menn minst til hans hjer í bæ. Skortur- 
inn er og hefir verið enn tilfinnanlegri 
úti um land. Á ísafirði er mjer t. d. 
kunnugt um, að skortur hefir verið á 
hverri vörutegundinni á fætur annari.

37
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J>að er alveg rjett, að málið kom til 
fjárveitinganefndarinnar, og hún skrif- 
aði stjórninni, til að leita álits hennar 
um það, en f jekk ekkert svar frá henni. 
Nú má aftur visa málinu til nefndar- 
innar, til þess að hún geti knúið fram 
þetta svar, með þvi að segja stjórninni, 
að nú sje komin fram þingsál.till. um 
málið, sem vísað hafi verið til nefndar- 
innar, og því verði hún að fá svar stjóm- 
arinnar, svo hún geti stuðst við það í 
till. sínum í málinu.

Matthías ólafsson: Jeg ætla að eins 
að geta þess, að skrifstofustjórinn hvisl- 
áði þvi að mjer, að þetta svar frá stjóm- 
inni væri komið, en sökum þess, að það 
var formgallað, — vantaði á það eina 
undirskrift,—þá var ekki hægt aðleggja 
það fram. En hann segir mjer, að í 
þessu svari leggi stjórnin á móti þvi, að 
þessir kennarar fái laun greidd úr lands- 
sjóði. Og mjer finst ekki nema eðlilegt, 
að stjómin sje á móti því, að greitt sje 
úr landssjóði annað en það, sem brýn 
skylda býður. — Jeg ætlaði ekki að segja 
neitt annað en að láta hv. deild vita 
um þetta.

Flm. (Bjami Jónsson): Jeg get ekki 
skilið, að hv. deild fari að greiða atkv. 
eftir skotspónafrjett um óundirskrifað 
svar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. með 9 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 538) með 10 shlj. atkv.

> Á 71. fundi í Nd., mánudaginn 15. 
júlí, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 458, n. 495).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg hefi 
i raun og veru ekki neinu við það að 
bæta, sem stendur í nál., á þgskj. 475. 
Enn síður kann jeg við að endurtaka 
hjer neitt af þvi, sem nefndin hefir á 
móti þvi, að þessi till. verði samþ., þar 
sem hv. flm. (B. J.) og sá maður úr f jár- 
veitinganefndinni, sem eitthvað hefir að 
segja til meðmæla till., er ekki viðstadd- 
ur. Jeg vil þvi leyfa mjer að stinga 
upp á þvi, að hæstv. forseti færi þetta 
mál aftur fyrir hin málin, sem á dag- 
skránni eru, eða fresti umr. þar til hv. 
flm. (B. J.) getur verið viðstaddur.

Bjarni Jónsson: Jeg get ekki vel gert 
mjer að góðu þessar niðurstöður hv. 
fjárveitinganefndar, og allra síst brjef 
stjórnarráðsins, sem prentað er með 
nál. J?að getur verið rjett, að lands- 
stjómin hafi ekki nein afskifti af ráðn- 
ingu eða afsetningu þessara manna. En 
Alþingi hefir talið sjer skylt að líta eftir 
kennurum landsins, hvort sem þeir eru 
starfsmenn landssjóðs eða ekki. petta 
hefir þingið sýnt með því að veita öll- 
um föstum kennurum harðærisuppbót, 
án tillits til þess, hvort þeir væru ráðn- 
ir af landsstjóminni og fengju laun sin 
úr landssjóði eða ekki.

Nú er þvi þannig farið um þessa 
menn, að þeim hefir verið sagt upp stöð- 
um sinum, ef til vill með nægilegum 
fyrirvara, en hvað stoðar það, þegar 
ekki er neina atvinnu að fá við kenslu- 
störf. Auk þess ætti það að vera nóg 
fyrir landssjóð að fá þann ágóða, sem 
stafar af því, að skólinn verður ekki lát- 
inn starfa, þó kennurunum sjeu goldin 
launin. J>að, sem styrkurinn nemur, um-
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fyr en fengið væri álit stjórnarinnar. 
Mönnum mun varla blandast hugur um 
það, að landssjóður sje ekki skyldur 
að greiða þessi laun. Og jeg fyrir mitt 
leyti verð að álita, að landssjóður eigi 
fullerfitt með að fullnægja þeim út- 
gjöldum, sem hann ber brýn skylda 
tilað hafa. Jeg veit, að, fjárveitinga- 
nefndin, eða að minsta kosti meiri hl. 
hennar, litur þessum augum á málið. 
J?að er því varla til neins að .vísa mál- 
ijiu til hennar.
.• Hvað snertir samræmið milli þessara 
manna og skólastjórans á Eiðum, þá 
er ólíku saman að jafna. pað var bein-. 
línis eftir ráðstöfunum þingsins, sem 
sá maður misti stöðu sína. þvi bar þess 
vegna að sjá honum farborða, meðan 
hann gat ekki útvegað sjer aðra at- 
vinnu. En hjer er um „priygt'^stofnun 
að ræða, sem þingið hefir engin umráð 
yfir. það var því bein skylda þingsins 
að greiða Eiðaskólastjóranum biðlaun, 
en þessir menn koma þinginu ekkert 
við. ,

Jeg kannast fyllilega við það, að það 
er hart fyrir þessa menn að yera kast- 
að þannig út á klakann. En það er þing- 
inu svo óviðkomandi, sem frekast getur 
verið. Alveg eins óviðkomandi ems og 
ef einhver -verslun segði þjónum sin- 
um upp stöðum þeirra og Ijeti þástanda 
uppi atvinnulausa. þó þessi skóli sje 
styrktur af landsfje, þá er hann samt 
alveg óháður landsstjórninni, og hún 
getur engu ráðið um, hvernig honum 
er hagað. það er því ekki fyrir hennar 
aðgerðir, sem kenslan er lögð niður við 
skólanú. .. b

Jeg veit ekþi heldur,.hve sjálfsagt það 
er, að þessir kennarar fái biðlaun. Mjer 
er kunnugt um það, að öðrum þeirra 
að minsta kosti stendur til hoða kenn- 
arastaða, lágt launuð staða að vísu, eins

^og allar kennarastöður eru, en jxý^yo, 
r’að vel væri við hgnni.litandi, þggar pkkh 
er.yol á öðru, Að;yísu er sú gtaða ,á. 
öðrum stað, pg það má berja þvi yjð, 
að vont sje fyrir manninn að fará að 
rífa sig upp, þar sem hann er búsettur 
í Hafnarfirði. En jeg ggj ekkþaunað, 
sjeð en að Íandssjóður hafi þþ Jjulla 
afsökup, gagnvart þessunx manpi.

Mennirnir hafa fulla rjettlætiskröfp 
til launa, gagpvart þeirri stjómarnefnd 
skólans, sem setur þá nú út á, klakann. 
En gagnvart landssjóði geta þeir ekki 
haft neina kröfu. Hins vegar er þejþn 
vorkunn, þó þejr leiti þangað, þeggjvþeir 
fá enga .áheym Jhjá þeim, sem skyidur 
hafa gagnvart þeim, .

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg ætla að 
eins að taka það fram, að jeg hefi aldrej 
sagt, að þessir menn ættu.neingkröfu 
til launa úr landssjóði, Hefði jeg álitið 
það, þá hefði jeg ekkj komið með það 
i tillöguformi til þingsins, að heiujilað 
væri að greiða þeipi laun. peir þefðu 
þá ekki þurft pnnað en heimta sin laun 
af landsstjþrninni; Jpg benti að eins 
að þetta væri i samræmi við þá stefnu, 
sem þingið hefði áður tekið gagnvart 
laununi kennara. J?ess ber ogtað.gæta, 
að ineð þessu er ekki verjð baka 
landssjóði jpein ný útgjöld- Ef skólinn, 
starfar, þá hefir landssjóður skuldbund- 
ið sig til að greiða honum 8500 kr. styrk. 
Ef hann getur ekki starfað, þá yrðu út- 
gjöldin til hans 2300 kr., ef þingjð vill 
sinna þessari till, Hjer getur.þvi ekki 
verið að tala um neina hættu f yrir f jár- 
hag landssjóðs. þessj upphæð: er mikiu 
minni en-.sú,: sem landssjóður hefip 
skuldbundið sig til að greiða skólanum. 
Að vísu yrði óvænti gróðinn. sem lands- 
sjóður hefði af því, að skólinn starfaði 
ekki, þeim mun minni.
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Flttt. '(BjarniJónssott ) • Jegskaí játa, 
öð tillagafi erénákvæint orðuð, eri ætl- 
-fifíin var sú-,aðfjeðvrðiað einS-veitt ef 
sk’ólinn starfáðiekki. Jeghefi ekkert á 
tfttóti því, að lriálifr fnri tíl' f járveitinga- 
nefndar, því það er sjálfságt að leiía 
npplýsinga um það, hvort skólinn starf- 
ttjt eðaí'ekki. Annar þesáara ■ kennará, 
hérra Lárus Bjamáson? sagði mjer svo 
frá, að uppsögnin væri þegar farin fram, 
en af hVérju Ögtttundur skólastjóri 
kfemst’ svo ónákvæm t áð orði, utn það 
sfeaí jég- ekkert segja. Jeg ér á sama 
ittáliög hv. þm. V>Sk. (G. Sv.) um það, 
áð'fefþéssi skóli nú legst fíl hvUdar óg 
-hiflðftfiékki uni síha eigin kennara, þá 
getur ekki komið til mála, að honinn 
verði styrkur veittur úr landssjóði. Jeg 
har fpam tilmæli þessara kennara, sjer- 
staklega af því, að mjer. virðisf það 
stefna Alþingis, þó það sje ekki laga- 
leg skylda, að tgka líka tillit til þeirra 
k'ennárá,' sém éru ekki beinlínis opim- 
þerir starfsménn laridssjóðs.

Að öðru leyti þarf jég ekfíi að orð- 
lprigjá’ um þettá°meira, en jég vil' láta 
þéss gétið, að jeg hefi ekkert á móti því, 
að tíJJögunni v^rði visað til f járveitinga- 
riefndar.

Magnús Pjetyrsson: Jeg vil að eins 
gera stutta athugaseifid, þar sem það 
Ticfir kotnið hjer til mála að vísa þess- 
ari lill. til fjárveitinganefndar. Jeg vil 
þá 'tevfa mjeri áðskýra fra því, að þessi 
tilí: hefir þégar legið fyrir nefndinni. 
JJrjef það, sem Um er að ræða, var 
sént heirtf til nefndarinnar, en hún sá 
jer ekki fært að taka tillit tíl þess, að 

sVö komnu, og seridi það þvi til stjófH- 
firráðsms. ‘ ~ •

'Áuðvitað hefir stjóririh alveg töglin 
•og hagldimar gagnvart þessum skóla, 
þvi hún ræður alveg, hvört skölar skuli

stárfa eða ekki,~ ög er ráðgert, að borga 
skuli kennúrum, þó sfcólamir leggi nið- 
Ur starf sitt. þetta liggurnú fyrir stjóén- 
inni, svo jég veit ekki, hvort fjárveit- 
ínganefnd getur nokkuð ineira gert.við 
þetta, nema komí sjerstakarutiltr um 
það frá stjóminni.

Sveinn ólafsson: Jeg vildi leyfa mjer 
að minria á, að það lá fyrir þinginu í 
sumar likt mál og þetta. Var þár fárið 
fram á, að biðlaun yrðu gréidd skóla- 
Stjófa nökkrum, sem misti stöðu sína 
á svipaðari hátt ogkerinarar þessir. það 
var skólastjórimrá Eiðum. Till.sú var 
feld hjer í deildinrii nieð þeim förmála 
— meðal annars —, að landssjóður 
bæri enga ábyrgð á þeim átvinnumissi, 
áem skólastjóri varð fyrir. Samræmis 
vegna ætti þéssi till. að sætá sömu for- 
lögum. Hjer hvílir heldur engin skylda 
á landssjóði. Flerisborgarskóli er éign 
einstakra manna eða hjeraðs, þóft 
styrktur hafi verið úr landssjóði, ein's 
og EiðaskÖlinn. (B. K.: Skólinn er ekki 
eign einstakra manna). .

Mjér; virðist því til nokkuð mikils 
mælst með till. þessari,' og engin ástæða 
Jil, að landssjóður taki að sjer alla byrð- 
ina. þó muh jeg ekki taká sVó þVert 
fyrir þetta, að jeg greiði till. ekki atkv. 
til annarar umr.

Nær væri hófi, ef farið væri feam 
á einhvern hluta launanna úr lands»- 
sjóði, en hinn aðilinn tæki þá að sjer 
laúnin að öðru leyti. Virðist mjer hv. 
flm. (B. J.) sigurvænlegra-að fara þann- 
ig að~ og breyta till. til siðári umr.

Matthías ólafsson: pað er alveg rjett, 
sem hv. þm. Stranda. (M. P.) tók fraiu, 
að þetta mál hefir legið fyrir fjárveit- 
inganefndinni, en hún taldi sjer ekki 
skylt að taka neina ákvörðun um þáð
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Annars er annar þessara manna hnig- 
inn að aidri, og getur þvi t. d. ekki farið 
i kaupavinnu. Hinn hefir ekki nægilega 
atvinnu til þess að lifa sómasamlegu 
lífi, enda þarf hann að halda áfram að 
starfa að kenslubók, sem hann ætlar 
sjer að gefa út. Mjer er sagður maður- 
inn vel lærður, þó hann hafi að mestu 
leyti mentast af sjálfum sjer. pessi 
styrkur yrði ekki heldur ný f járveiting, 
því að Flensborgarskólanum munu vera 
veittar í fjárlögunum 8500 kr., sem 
mundu mikið til sparast, ef skólinn 
hætti að starfa. En farið er fram á, að 
laun þessara kennara tveggja verði 
svo, að þeir geti lifað næsta vetur og 
sint þeim störfum, sem þeir eru byrj- 
aðir á, því að hætt er við, að ekki dugi 
skemri tími fyrir þá að bíða eftir að 
fá annað að gera, sem er við þeirra hæfi. 
Jeg hefi látið prenta sem greinargerð 
fyrir tillögu þessari brjef frá ögmundi 
Sigurðssyni skólastjóra, þar sem hann 
fer lofsorðum um þessa menn báða og 
mælir með þvi, að þingið verði við ósk- 
um þeirra. Jeg vona, að hv. þm. taki vel 
þessu máli og leyfi þvi fyrst og fremst 
að ganga til síðari umr.

Gísli Sveinsson: Jeg vil styðja það, að 
þessari tillögu verði vísað til síðari um- 
ræðu. En mjer þætti vel við eiga, að 
fjárveitinganefnd athugaði málið nokk- 
uð nánar, og geri jeg það að tillögu 
minni, að því verði til hennar vísað. En 
áður en till. fer til nefndar vildi jeg 
spyrja hv. flm. (B. J.), hvort nú þegar 
sje búið að segja þessum mönnum upp 
stöðu þeirra, og ef svo væri, hvort ekki 
sjeu líkur til, að uppsögnin verði tekin 
aftur. pað stendur sem sje í brjefinu, 
sem prentað er hjer sem greinargerð, 
„að allar likur sjeq, til þess, að skólinn 
starfi ekki á komandi vetri,“ og því

mætti gera ráð fyrir, að skólinn mundi 
ef til vill starfa, og uppsögnin þvi ekki 
endanleg. petta vil jeg fá fyllilega upp- 
lýst, og gæti það komið fyrir nefndina. 
Svo er hægt að gera ráð fyrir, hvað gera 
skuli, eða yfir höfuð, hvort nokkuð skuli 
að gert. Jeg er nú á því, að nokkur sið- 
ferðileg skylda hvili á landssjóði að sjá 
þessum mönnum að einhverju leyti far- 
borða næstkomandi vetur, ef þeir missa 
atvinnu sina með þessum hætti, en laga- 
leg skylda hvilir engin á honum. pað 
stendur nú i tillögunni, að þeir skuli fá 
þessi laun, hvort sem skólinn starfar 
eða ekki. (B. J.: pað er að eins óná- 
kvæmt orðalag). Jæja, þá verður að laga 
það.

Jeg hefi annars, eins og jeg hefi get- 
ið, ekkert á móti tillögunni, ef það kem- 
ur upp, að mönnunum er i raun og veru 
sagt upp starfi sinu.

Jeg vil láta þess getið í sambandi við 
þetta mál og út af því, að ef stjórn 
skólans ætlar að hegða sjer þannig, að 
varpa út á gaddinn föstum kennurum 
sinum, og þykjast með því fria sig und- 
an öllum skyldum til að launa þeim, svo 
að reynt sje með þvi að láta þá lenda 
á landssjóði, þá mun jeg og vafalaust 
fleiri þingmenn beitast fyrir þvi, að 
þessi skóli verði aldrei framar styrkt- 
ur úr landssjóði, eða, ef hann þannig 
legst niður, endurreistur.

Jeg get og lýst yfir þvi fyrir mitt 
leyti, að jeg álit, að skólinn sje með öllu 
óþarfur, við hliðina á Reykjavik og 
Reykjavikurskólunum, þvi að þar er 
ekkert það kent, sem ekki er kent i skól- 
um hjer i bænum. Jeg hefi sagt þetta af 
þvi, að jeg vil láta það berast út til 
.rjettra hlutaðeigenda, að slik rödd, hafi 
gert vart við sig hjer. Og mega þeir nú 
hegða sjer hjer eftir.
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ekkert nytsamt er lengur til þess að 
vinna. Ef þessi till. hefði komið fyr 
fram, mundi jeg hafa verið harðlega á 
móti henni. En úr þvi að hún kemur nú 
fram, er jeg henni síður andmæltur, þó 
að hún sje alveg hin sama i eðli sínu. 
pví að jeg álít, að þm. verði eitthvað 
að gera.

En þrátt fyrir það, áht jeg till. þessa 
óþarfa og svo ósanngjarna, að hún nái 
hreint og beint ekki nokkurri átt. Ef 
landssjóður lánaði fje til gistihúsgerðar 
í Borgarnesi, gætu fleiri heimtað lán 
með sama rjetti. En jeg verð að segja 
það, að þar sem kaupstaðarbúar ferð- 
ast út um sveitir, og fá þar gistingu á 
hverjum bæ, að jeg tel ekki eftir þeim 
að hýsa þá hina sömu menn, þegar þá 
ber að garði. pau eru nú orðin svo 
mörg þessi smálán og hinar og aðrar 
styrkbeiðnir, að landssjóður getur ekki 
staðið sig við að sinna slíku lengur, því 
að safnast þegar saman kemur. Jeg álít 
hægt umfangs um þessa till., að setjast 
niður, tala ekki fleira um hana og greiða 
atkvæði á móti henni.

ATKVGR.
Tillgr. f e 1 d með 16:6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalU, og sögðu

já: M. P., M. Ó„ P. O„ B. Sv., B. J„ 
E. A.

nei: E. Árna., E. J„ G. Sv„ H. K„ J. 
J„ J. B„ M. G„ S. S„ S. St„ St. 
St„ Sv. Ó„ porl. J„ porst. J„ B. 
K„ B. St., Ó. B.

Fjórir þm. (J. M„ P. p„ P. J. og pór.
J.) fjarstaddir.

9. Lann tveggja kennara Flens- 
borgarskólana.

Á 64. fundi í Nd„ laugardaginn 6. 
júlí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um laun 
tveggja kennara Flensborgarskólans (A. 
458).

Á 65. fundi í Nd„ mánudaginn 8. júli, 
var till. tekin til fyrri umr.

Flm. (Bjarni Jónsson): petta er mjög 
einfalt mál í öllum hlutum. Tel jeg vist, 
að hv. þm. samþykki tillöguna af þvi að 
þingið hefir i þessi skifti, sem fjallað 
hefir verið um laun manna, viljað sjá 
borgið hag kehnara, þó þeir væru ekki 
beinUnis i þjónustu landsins. Jeg þarf 
ekki að minna sjerstaklega á árið 1916, 
er öUum kennurum var veitt dýrtíðar- 
uppbót. Nú stendur svo á hjer, að Flens- 
borgarskólinn treystir sjer ekki til þess 
að starfa næsta vetur, og þvi hefir ver- 
ið sagt upp tveimur kennurum. Menn 
munu nú spyrja, hvort þetta hafi verið 
gert með nægilegum fyrirvara, og mun 
mega segja, að hann sje nægilegur, — 
ef á annað borð nokkur fyrirvari er 
nægilegur, þegar menn eru sviftir stöðu 
sinni — því þeir gætu fyrirvarans vegna 
fengið stöðu við aðra skóla, þar sem 
laus væru sæti. En ef svo færi, að þessir 
tveir kennarar fengju stöður við aðra 
skóla, þá mundi auðvitað þessi styrk- 
ur faUa niður af sjálfu sjer. Nú er þess 
og að gæta, að þó þessir kennarar vildu 
taka upp önnur störf en kenslu, þá er 
svo Utið um atvinnu, að engin uppgrip 
eru, þar sem ýmsir atvinnuvegir lands- 
manna eru nærri þvi í kalda koU, sakir 
þeirrar kreppu, sem landið komst i af 
samningum við eina striðsþjóðina.
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eftShjOi®; Xfi,Jh) ;haf ði ekki heiioild 
til, þó að hai}£ áWj^ðJj&nn ske sjálf- 
ur, að gera þáð áorníiíú áliti. Hv. þm. 
(B: J.) bar þétta saman við lánveitingu, 
sem jeg hafði fengið handa Barðstrend- 
ingum; þar vantaði nú ekki undirspilið, 
þár sem viriur minn, hv. þm. S.-M. (Sv. 
Ö:), var. En jeg verð að segja, að það 
er alt annað, hvort verið er að styrkja 
mikilsvert framfarafyrirtæki, eða mann 
til að bæta við gistihús. (B. J.: Eru það 
ekki menní sem á að bjarga?). (M. P.: 
Eru það ekki bjargráð?). Má vera, að 
það sjeri bjargráð, en það liggur þá 
samt ljósara fyrir hv. þm. Stranda. (M. 
P.) en mjer, áð slíkt geti talist sem veru- 
leg bjargráð. (M. P.: Mjer var sjálfum 
bjargað þar í vetur). Getur verið, en illa 
trúi jeg því, að staður eins og Borgar- 
nes hefði ekki sjeð svo sóma sinn, að 
láta ekki anrian eins mann liggja úti. 
(B. J.: En ef það hefði ekki verið „ann- 
ar eins“ maður?). (Hlátur). pá sagði 
hv. þm. (B; J.), að mjennundi ganga 
þáð til, að jeg hjeldi, aðsköpuð yrði 
samkepni við þann mann, sem rekur 
þar gistihús nú. Ja, væri það ekki vinur 
minn, hv. þm. Dala. (B. J.), sem segði 
þetta, þá segði jeg, að það væri blátt 
áfram sprottið af illgirni.

pá bar sami hv. þm. (B. J.) það fram, 
að styrkurrhefði verið veittur til húsa- 
byggingar í Fomahvammi. Án þess nú 
að jeg vilji leggja nokkurn dóm á styrk- 
veitingu þá, þá vil jeg þó benda á, að 
þar hagar alt öðruvisi til; það er lika 
munur á því, hvort á að byggja hús 
uþþi á heiðum, eða niður við sjó, þar 
sená efnið er tekið rjett hjá. pað hagar 
Jika öðruvísi til þar, sem býli stendur 
undir löngum og erfiðum fjallvegi, og 
enginn bær nálægt, eða það er í fjöl- 
metmu kauptúni. Að visu vil jeg viður- 
keriria það, að .mikil þörf getur verið

fyrir gistihús í kaupstöðum, en að bæta 
úr þeirri þörf tel jeg frekar skyldu 
annara en landssjóðs.

Jeg verð yfirleitt að segja, að jeg álít, 
að hv. þm. Dala. (B. J.) geti staðið sig 
við að minnast ekki á lánveitingu til 
Barðstrendinga, því að fjarri fer, að hún 
sje berandi saman við þessa lánveit- 
ingu. Og jeg verð að standa fast við þá 
skoðun, að með því að veita slík lán, sem 
hjer er farið fram á, er skapað ilt for- 
dæmi. (B. J.: Fordæmi um gistihús- 
gerð í Borgarnesi). Nei, ekki einungis 
þar, heldur hvar sem vera skal. Jeg 
vil og benda á það, að þótt hjer sje að 
eins farið fram á 6000 kr. lán, þá hefir 
landssjóður það ekki handbært nema 
hann taki lán. (B. J.: pað mætti taka af 
þessum 90,000 kr., sem hv. þm. (H. 
K.) hefir útvegað Barðstrendingum). 
Jeg býst við, þótt fylgi bv. þm. Dala. (B. 
J.) kæmi þar til, að ekki sje hægt að ná 
því fje aftur. En misminni er það hjá 
hv. þm. (B. J.), að jeg hafi útvegað 90 
þús. kr. handa Barðastrandarsýslu sem 
lán. Og úr því vinur minn, hv. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.), fór að benda hv. þm. 
Dala. (B. J.) á þá upphæð, var til þess 
ætlandi af honum, að hann færi rjett 
með og nefndi rjetta upphæð, en bætti 
ekki við einum níunda hluta.

Annars kemur hvorki mjer nje öðr- 
um það á óvart, þó að hv. þm. Dala. 
(B. J.) leggist á móti spamaðarhug- 
myndum. pað er sem sje kunnugt, að 
sá ljóður hefir verið, og er, á ráði þess 
mæta manns, að kunna ekki að gæta 
hagsýni í meðferð á fje landssjóðs.

Einar Jónsson: pað kemur ekki síst 
í ljós nú á þessum siðustu og verstu 
dögum, að sumum þm. er ant um að 
bera fram hinn og annan óþarfa, af því 
að þingtíminn er orðinn svo langur, að
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veruleg borgun, heldur þóknun fyrir 
þann kostnað, sem hann hefir lagt á 
sig. petta er ekki heldur gert fyrir Borg- 
arfjörð einan; það er gert fyrir ferða- 
menn, sem koma langt að, þekkja eng- 
an og þurfa að hafa einhvern stað, sem 
þeir geti hvarflað að, svo að þeir þurfi 
ekki að liggja úti mijli húsa i Borgar- 
nesi.

petta mál er ekki skyldara sýslunefnd 
Mýra- og Borgarfjarðarsýslu en öðrum 
sýslunefndum á Norður- og Vesturlandi, 
og það eru bjargráð, að menn, sem 
koma í Borgarnes og þurfa að bíða þar 
eftir skipi eða öðrum ferðum, þurfi ekki 
að liggja úti. Ef hv. þm. (H. K.) gengur 
það til, að hann er hræddur um, að það 
verði samkepni milli þess veitinga- 
manns, sem nú er í Borgarnesi, og þess, 
er um lánið sækir, þá skal jeg geta þess, 
að það þarf ekki að óttast; sá maður 
hefir svo lítið húsrúm, að hann mun alt- 
af hafa nóga næturgesti. Svo er um það, 
að fordæmi skapist. Já, hvaða fordæmi 
skapast? pað eitt, að hjálpa mánninum 
til að gera við gistihús í Borgamesi. 
Hjer er maður í Borgarnesi, með þeim 
þörfum, sem fylgja því nesi eða stað; 
fordæmi skapast um það eitt, að auka 
gístihús í Borgarnesi, af því að ekki er 
nægilegt húsrými til þess að hýsa það 
fólk, sem fer þar um að vetrarlagi, og 
mætti gott þykja, á meðan landið þarf 
ekki að gera annað. Annars vona jeg, að 
hv. þm. (H. K.), sem er minnisgóður, 
muni eftir þvi, að Alþingi sá sjer ekki 
annað fært en að styrkja að því, að í 
Fomahvammi væri til gistihús,. sem 
gestir gætu flúið í, og það er ekki svo 
miklu betra að liggja úti í Borgamesi 
en í daladrögunum hjá Fornahvammi, 
að það geri nokkurn mun, og um fjár- 
hag landssjóðs hygg jeg það, að hann 
versni ekki, svo að nokkru muni, fyrir

þessa sök. Annarser þetta. svo óskiljári- 
legt og út í loftið talað, að furðujgcguir.; 
En jeg mun nú ekki hirða um að.þvæla. 
þetta mál frekar en orðið er, og svp. 
hygg jeg líka, að umsækjandinn standi; 

jafnrjettur, hvort hann hættir að hýsa 
fólk eða ekki, en af því að hann er gest- 
risinn, þá hygg jeg, að hann muni ekki ; 
hætta að láta menn njóta góðvildar 
sinnar, en af eigin spýtum getur hann 
ekki stækkað hús sitt, nema þá að hann 
njóti að góðviljaðs lánveitanda.

Hv. þm. (H. K.) talaði um sýslunefnd- 
ina; jeg veit ekki hvort hann hefir áti 
við, að hún ætti áð lána manninumiþetta 
fje, en hvað lánveitinguna snertir, þá sje 
jeg ekki, að neitt væri eðlilegra, að sýsl- 
an lánaði honum þetta, en að Barða- 
strandarsýsla hefði lánað Bíldudal f jé 
til rafveitunnar.

' Jeg ætla nú að láta menn ráða, hvað 
þeir gera við- þetta riiál; jeg get sem 
sagt ekki skoðað þetta neina tilraun 
til þess að bæta hag mannsins, held- 
ur, til þess að gera honum hægra að 
stækka húsið, sem hann getur ekki af 
éigin ramleik. Annars munu aðrir hv.' 
þm., sem um staðinn fara, vera þessu 
kunnugri en jeg, því jeg þarf ekki að 
leita húsrúms í Borgarnesii, þegar jeg 
kem þangað, því að jeg á þar marga 
gististaði.

Hákon Kristófersson: Mjer kom það 
ekkert á óvart, þótt hv. þm. Dala. (B. 
J.) tæki það illa upp, að jeg lagði á mótí 
þv.í, að þetta mál næði fram að ganga^ 
en hinu furðaði mig á, að hann, slíkiri 
máður sem hann er, gæti ekki farið rjett 
með orð min. Jeg sagði ekkert Uin þá 
hlið málsins, ef lánið yrðí véitt, hvort 
það tapaðist eða tapaðist ekki. (B. J.: 
Mátti jeg ekki tala um neitt annáð én 
það, sem liv. Jwi. (H. K.) sagði?). Jú,
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sú leið hefir verið farin i öðrum bygðar- 
lögum, og jeg sje ekki annað en þaðværi 
einmitt beinasta leiðin; þaðsegir sig líka 
sjálft.að það mundu helst veranærliggj- 
andi hjeruð, er helst mundu nota þetta 
væntanlega gistihús, og því stæði það 
þeim næstaðstyrkjaaðþvi. Jegsegihelst, 
af því að það mundu verða hjeruðin 
sem lægju í nánd við Borgarnes, en síð- 
ur hjeruðin úti um land. par af leiðandi 
get jeg ekki sjeð, að slik málaleitun. sem 
þessi, eða sem fer í þessa átt, eigi nokk- 
urt erindi inn á þingið, og get ómögu- 
lega fallist á, að það sje rjett að taka 
upp á að hafa landssjóð sem „privat“ 
lánsstofnun; hitt er alt annars eðlis, 
þótt hreppar eða sýslufjelög leiti til 
landssjóðs til að koma fram bjargráða- 
fyrirtækjum, sem annars myndu alveg 
stöðvast, og mikið tjón myndi af 
hljótast. par ber landssjóð skylda til 
að hlaupa undir baggann, ef hjeruðin 
sjálf geta ekki risið undir honum. Jeg 
sje því ekki betur en að þetta mál hefði 
verið best komið í sýslunefnd Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu, og að þau stjórnar- 
völd hefðu átt að hafa Ijósasta hvöt til 
þess að hjálpa fyrirtækinu. Jeg get ekki 
litið öðruvisi á, eins og jeg hefi tekið 
fram, eins og fjárhag landssjóðs er hátt- 
að, en að nú geti hann ekkihlaupiðundir 
bagga með þessari eða annari líkri lán- 
beiðslu, því að jeg held að það sje ómót- 
mælanlegt, að hann hafi ekki einu sinni 
fje til að koma fram bjargráðafyrir- 
tækjum, þó í smáum stíl sjeu, og þvi 
siður þetta, sem jeg get ekki kallað 
bjargráðafyrirtæki, þó að mjer þyki það 
mjög leitt að þurfa að leggja á móti 
málinu, þar sem þektur maður á í hlut, 
en jeg býst við, að sú skoðun verði ofan 
á í þessari hv. deild, og þá á málið ekk- 
ert erindi til 2. umr., en það hefði getað

Alþt 1918. G. (29. löggjafarþing).

hugsast með því móti, að þingið hefði 
nýlega verið komið saman og hefði ekk- 
ert haft að gera, að það hefði þá verið 
tekið til umr.

Hv. þm. Dala. (B. J.) hefir tekið þetta 
mál til flutnings, og jeg þykist viss um, 
að það sje góðgirni ein, sem hefir hvatl 
hann til þess, og þykir mjer leitt, að jeg 
get ekki fylgst með honum. Jeg tek það 
fram, að það væri æskilegt, að f járhagn- 
um væri þannig háttað, að bæði þessi og 
aðrar fjárbeiðslur gætu náð fram að 
ganga, en jeg verð að benda á það, að 
svo framarlega, sem við göngum inn á 
þessa braut, getum við með engu móti 
snúið aftur af henni — en það er mjer 
kunnugt um, að sýslufjelög hafa hlaup- 
ið undir bagga með mönnum um þetta, 
og því gerlegt fyrir manninn að snúa 
sjer þangað.

Flm. (Bjarni Jónsson): J?að er nátt- 
úrlega mjög gaman að því að heyra 
hv. þm. Barð. (H. K.) bera svo hag 
landssjóðs fyrir brjósti og vilja forða 
manninum frá að taka 6000 kr. lán 
úr landssjóði. Hann hefir vist líka forð- 
ast það fyrir Barðstrendinga. Jeg man 
nú ekki, hve marga tugi þúsunda hann 
hefir fengið til bjargráðafyrirtækja 
Barðastrandarsýslu. (Sv.ó.: pað eru vist 
90,000). Já, það getur verið, að það sje 
um 90,000 kr., en þá held jeg að hv. þm. 
Barð. (H. K.) hafi ekki vel athugað 
þetta, þegar hann vill ekki lána 6000 kr. 
til þess að koma upp gistihúsi i Borgar- 
nesi. En jeg hefi þó stutt hv. þm. (H. K.) 
í málaleitunum hans, því að jeg taldi 
þær rjettmætar.

En um þennan mann í Borgamesi er 
það að segja, að hann hefir tapað á því 
að hýsa fólk, því þó að hann hafi fengið 
einhverja peninga fyrir, þá er það ekki

36
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Á 64. fundi í Nd., laugardaginn 6. júli, 
var till. tekin til f y r r i u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg hefi leyft 
mjer að koma fram með þessa tillögu 
sakir þess, að það kemur svo oft fyrir 
i Borgarnesi, að menn þurfa að leita 
gistingar hjá þessum manni, sem nú 
sækir um styrk til að stækka og bæta 
hús sitt. pað hefir komið fyrir, að hann 
hefir orðið að ganga sjálfur úr rúmi, til 
þess að fólk lægi ekki úti i Borgarnesi. 
það mætti nú kann ske segja sem svo, 
að þinginu kæmi ekki mikið við að 
styrkja þetta, og að fleiri staðir gætu 
komið og beðið um sama; en hjer stend- 
ur sjerstaklega á; hjer eru ákvæði lands- 
stjórnarinnar um, að póstleið skuii 
liggja þarna, og þangað sækir fólk úr 
öllum landsfjórðungum og verður að 
nema þar staðar. par verða menn lika 
að vera við þvi búnir að stíga á skip, 
og simi er ekki til næstu bæja, svo að 
menn eru neyddir til að gista í Borgar- 
nesi, til þess að missa ekki af bátnum, 
og þegar af þeim sökum er nauðsyn á 
fyrir menn að gista þar,og þá hafamenn 
dálitla kröfu til þess, að þar sje einhver 
staður, sem menn geti gist á, og er mjer 
sagt, að margir af þeim hv. þingm., sem 
kjer eru, .mundu hafa orðið nauðulega 
staddir, ef þessi maður hefði ekki geng- 
ið nærri sjer að hýsa þá og gengið úr 
rúmi fyrir þá. pað er skiljanlegt, að ekki 
er hægt fyrir nokkurn mann að hafa 
nógu stórt hús til að hýsa alla, sem þar 
koma, þegar ferðamannastraumurinn 
er mestur. Svo er á það að líta, að húsið 
stendur autt nær allan ársins hring; af 
því mun það vera, að gestgjafinn í Borg- 
arnesi hefir orðið að neyðast til að leigja 
út hús sitt, en svo getur hann náttúrlega 
ekki komið þeim leigjendum út.

Nú hefi jeg gleymt að taka það fram,

til hve langs tima lánið ætti að vera 
og geta um, með hverjum öðrum kjör- 
um, sem jeg þá skal bæta inn í fyrir 2. 
umr.; jeg geri ráð fyrir, að það mætti 
vera afborgunarlaust fyrstu 2 árin eða 
svo, en það er gleymska mín. Að maður- 
inn leitar heldur til landssjóðs er sjálf- 
sagt af því, að hann lítur svo á, að þing- 
ið telji sjer skylt að hlynna að því, að 
ferðamenn hafi þar húsnæði, og svo 
mun þetta vera fátækur maður, láns- 
traust hans lítið, og svo mundi lands- 
sjóður kann ske lána með betri kjör- 
um, og þetta er svo lítið, að engin hætta 
er að lána það; landssjóður hefði trygg- 
ingu í húsinu, ef maðurinn hætti. Jeg 
skal svo ekki orðlengja þetta frekar. 
Vona jeg, að till. verði lofað að fara til 
2. umr.

Hákon Kristófersson: Jeg vil ekki 
gera lítið úr því, að mikil þörf sje á 
gistihúsi í Borgarnesi, sú hlið málsins 
er mjer ekki kunn, en þó það mætti 
með rökum sanna, þá mun slík þörf 
miklu viðar. pað segir sig þvi sjálft, að 
ef þingið ætlar að fara að ganga inn á 
þá braut að lána einstökum mönnum f je 
úr landssjóði til þess að byggja gisti- 
hús, mundi fjöldinn allur af beiðnum 
streyma að á næstunni, líklega þó ekki 
á þetta þing, af því maður vonar, að það 
sje bráðum búið, heldur það næsta og 
næstu, og jeg get ekki sjeð, ef þessi 
tillaga verður samþ., að mögulegt sje, 
sanngirnis vegna, að neita öðrum þeim 
fjárbeiðnum, sem kunna að koma og 
færu í lika átt, því að ef þetta er heim- 
ilað, þá er því slegið föstu, að hjer er 
gefið fordæmi. Nú, hvorki ræða hv. flm. 
(B. J.) nje aðrar upplýsingar um þetta, 
sem lítið liggur fyrir af, hafa gefið nein- 
ar bendingar um það, að lán eða styrks 
hafi verið leitað frá sýslufjelaginu, en



Þingsátyklunartillögur feldar.

Lán til kolanáms í Veslur-IstiF,tfrðar«ýsln. Lán til gistihúsauka i Borgarnesi.

557 558

til 5 ára úr landssjóði. pá benti hv. flm. 
(M.Ó.) á,að þeir hefðu leitað til þingsins 
af því, að gott hljóð hefði verið í því að 
undanförnu um að styrkja slik fyrir- 
tæki. En eftir þvi, hvernig kolin eru og 
hverjar kringumstæðumar, eftir því fer, 
hvort rjett er að styrkja svona fyrir- 
tæki eða ekki. Mjer þykir leiðinlegt, að 
hæslv. stjórn skuli ekki vera við, til 
þess að geta sagt skorinort, hvort hún 
geti í raun og sannleika lánað þessa 
upphæð sem dýrtíðarlán, eða þá hvorf 
ekki mundi fara um slíkt lán eins og 
fór með dýrtíðarlánin á síðasta þingi, 
að þeim var neitað, því ekki var hægt 
að efna loforðið. En slík loforð sjá allir 
að geta orðið til stórtjóns, þvi þau 
bregðast er mest á reynir.

Matthías ólafsson: Jeg þarf ekki að 
svara miklu ræðu hv. frsm. nefndarinn- 
ar (B. K.). Hann var að tala um ýmis- 
legt, er hann taldi sjer trú um að styrkti 
málstað hans, en jeg verð að segja, að 
rök hans voru fremur til þess löguð, að 
hnekkja áliti nefndarinnar, heldur en 
til þess að styrkja það. Hann gekk fram 
hjá mörgu í minni ræðu, og er það ekki 
nema eðlilegt, því það tiðka góðir menn 
oft að ganga fram hjá góðum rökum 
andstæðinga sinna, rökum, sem þeir 
treysta sjer ekki að eiga við. Jeg benti 
honum á það í fyrri ræðu minni, að það 
þyrfti að byggja yfir verkaniennína, og 
svo þyrfti að borga þeim kaup sitt af 
lánsfjenu, þar til er kolin seldust og 
vinnan gæti farið að borga kostnaðinn. 
Auk þess geta þeir, sem efnið útvega, 
ekki átt andvirði þess hjá fjelaginu 
þangað til kolin eru seld o. s. frv. það 
er þýðingarlaust að vera að karpa um 
það hjer, hvort hægt hefði verið að fá 
lánið annarsstaðar, þvi mjer finst eng-

um skyldara en landssjóði að lána slík 
lán. Jeg rjeði sjálfur vöxtunum, þvi að 
þeir vestra ljetu inig um það, og mjer 
finst þeir á engan hátt of lágt settir, þvi 
jeg þykist þess viss, að landssjóður fái 
peninga með engu verri kjörum, og að 
þetta væri þær hæsíu rentur, sem hann 
greiddi af sínum lánum. En ef þessi 
fjárupphæð skyldi verða þyrnir í augum 
hv. þingm., þá er ósköp einfalt að lækka 
hana nokkuð, en það er auðsjeð á öllu, 
að það vakti ekki fyrir nefndinni að 
breyta þessari tillögu tilbatnaðar,heldur 
að leggja það eitt til, að hún yrði drep- 
in.

ATKVGR.
Till. f e 1 d með 15 : 7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu:

já: B. Sv„ B. J„ H. K„ M. P„ M. Ó„ 
P. J„ S. St.

nei: porst. J„ J?ór. J„ B. K„ B. St„ E. 
Árna., E. J„ G. Sv„ J. J„ J. B„ P. 
0„ S. S„ St. St„ Sv. ó„ Ó. B.

Fjórir þingm. (E. A„ J. M„ M. G„ P. 
p.) fjarstaddir.

8. Lán til gistihúsanka 
í Borgarnesi.

A 63. fundi í Nd„ fimtudaginn 4. júlí, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um lán til 
Kristjáns Jónassonar í Borgarnesi, til 
gistihússauka (A. 454).
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þess að koma í veg fyrir skort, þá álít 
jeg skylt að samþykkja þessa tillögu.

Hákon Krístófersson: Jeg verð að 
segja, að þetta mál getur varla talist 
skylt málaleitun þeirri, sem hjer var 
áður til meðferðar úr Strandasýslu.

Mjer var brugðið um, að jeg væri á 
móti þessari lánveitingu, af því að hún 
fjelli ekki til Barðastrandarsýslu. En 
jeg hygg, að síst sje hægt að bregða 
mjer um það, að jeg hafi sjerstaklega 
gert mjer far um að afla Barðastrandar- 
sýslu fjár úr landssjóði, þó að jeg hafi 
fengið nokkrar þúsundir að láni handa 
sýslunni. Jeg lít svo á, að þetta mál heyri 
til bjargráða, og þingið er til þess sam- 
an komið að ráða slíkum málum til 
lykta. En hagur landssjóðs stendur nú 
ekki svo vel, að hann hafi fje aflögum. 
En hins vegar get jeg fallist á það, að 
landssjöð beri bein skylda til að rjetta 
þeim hjeruðum hjálparhönd, sem vilja 
ráðast í einhver þjóðþrifafyrirtæki, en 
þau geta ekki risið undir af eigin 
ramleik. Og þegar litið er til hins mikla 
fjárausturs, sem landssjóður jós í Tjör- 
nesnámuna, þá er hart að neita þessari 
lánbeiðni. Og jeg mun sýna það með 
atkvæði minu, að jeg lít ekki eingöngu 
á hag Barðastrandarsýslu, heldur og 
hvers hjeraðs, sem hjálpar þarfnast. í 
því efni hefi jeg ekki álitið mig vera þm. 
eins kjördæmis, heldur alls landsins.

Hv. þm. Dala (B. J.) gat þess, — þó 
að það kæmi í raun og veru ekki þessu 
máli við — að jeg og annar þm. mund- 
um hafa ráðið sjálfstæðismálinu svo til 
lykta, að við þættumst geta farið heim 
af þingi. Jeg hefi aldrei minst á það, 
að þetta mál tefði heimför mína eða 
annara, og hv. þm. (B. J.) hefði vel 
getað staðið sig við að minnast ekki á 
það.

pá sagði hv. þm. (B. J.), að ómann- 
lega hefði verið tekið undir beiðni 
Strandamanna. En jeg held, að þeim 
óskum, sem þeir komu með til þings- 
ins, hafi verið fullnægt að mestu leyti, 

. o hjer hafi háttv. þingm. ekki munað
rjett.

Jeg mun ekki skoða huga minn um 
að greiða atkv. með þessari tillögu. Vildi 
jeg líka leyfa mjer að skjóta því til hv. 
þm., þeirra sem mótsnúnir eru tillög- 
unni, að það er betra að koma fram með 
brtt. um þau atriði, sem helst eru þyrn- 
ar i augum, t. d. um fjárupphæðina, 
Leldur en að fella það nú þegar.

Frsm. meiri hl. (Björn Kristjánsson):
pað er síður en svo, að mjer eða meiri 
hluta nefndarinnar sje nokkurt kapps- 
mál, hvernig þessu máli reiðir af. Að 
eins vil jeg geta þess, að hv. nefnd vant- 
aði þær upplýsingar um málið, sem 
nauðsynlega þurfti. Jeg var ekki við, er 
hv. flm. (M. Ó.) talaði um málið áður 
og þóttist hafa gefið upplýsingar um 
það. En jeg get getið mjer nærri, hvern- 
ig muni vera um slíkt fyrirtæki sem 
þetta. Og veit jeg uppáhár,aðhægthefði 
verið að fá lánin annarsstaðar en hjá 
Jandssjóði. pað var góð upplýsing, sem 
hv. flm. (M. Ó.) gaf um það, að veg- 
urinn,sem leggja þyrfti,væri ekki lengri 
en 34 úr kílómetra. Einhvern tima hefði 
mönnum ekki blöskrað að leggja í slíkt 
án þess að fara í landssjóð og biðja hann 
um lán. Og það ætti satt að segja ekki 
að vera vorkunn mönnum þar vestra, 
þar sem þrír hreppar eiga hlut að máli, 
að hrinda fram þessu verki.

Jeg get vel skilið, að kolin seljist ekki 
fyr en veturinn 1918—’19, en það þarf 
þá ekki heldur meira en 6 mánaða 
bankalán til þess, að það fáist greitt aft- 
ur með verði kolanna, en alls ekki lán
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pá vantar og skýli yfir verkafólkið. 
Og ef komandi vetur verður álika harð- 
ur og veturinn í vetur, má þetta skýli 
ekki vera nein ómynd. Og ef vjer ber- 
um það saman við annað þess háttar 
skýli, sem landssjóður hefir kostað, þá 
ættum vjer ekki að þurfa að kippa oss 
upp við, þó að það kostaði nokkrar þús- 
undir. pað yrði borgað á sínum tima 
með kolum.

Kol verður ekki hægt að selja til 
hreppanna frá námu þessarí fyr en ein- 
hvern tíma á vetrinum 1918—’19, eða 
þá um áramótin. pað liggur því í aug- 
’.im uppi, að hrepparnir verða að fá ein- 
hversstaðar lán, til þess að geta haldið 
vinnunni áfram. Og var eðlilegt, að þeir 
sneru sjer með þá málaleitun til þings- 
ins, úr því að bankar höfðu gefið það 
svar, að landssjóði stæði næst að veita 
lánið.

Jeg hefi getið þess, að erfitt sje um 
kolavinsluna fyrst í stað, svo að ekki 
muni verða hægt að selja kolin til 
hreppanna fyr en um áramótin 1918 og 
19. En hvar eiga hrepparnir þá að taka 
eldsneyti? Að vísu er sæmilegt mótak i 
Dýrafirði. En það ereinstaksmannseign, 
og eigandinn vildi takmarka mótekjuna, 
af þvi að hann áleit landsspjöll að henni.

Ef þingið synjar þessari málaleitun, 
get jeg ekki betur sjeð en hrepparnir 
verði að leggja niður kolanámið á þessu 
sumri, vcgna fjárskorts, og tel jeg það 
mjög illa farið. pá mundi reka að því, 
að þeir yrðu að fá kol hjá landssjóði, 
sem jeg býst við að hann yrði að Iána. 
pað gæti ef til vill talist hyggileg aðferð 
að koma í veg fyrir framtakssemi 
manna í þessu efni, og verða svo að 
lána þeim kol síðar fyrir bragðið, en 
ekki get jeg samt litið svo á. pvi að jeg 
þykist vita, að landssjóður verði að 
miðla þeim kolum, á 400 kr. smálest-

ina, áður en þeir deyja úr kulda eða 
jeta hrátt.

Jeg legg því þetta mál undir atkvæði 
deildarinnar, eins og það nú liggur fyrir. 
Jeg get ekki gefið fleiri upplýsingar um 
málið, enda álít jeg þessar nægilegar. 
Loks vil jeg óska nafnakalls um till.

Bjarni Jónsson: pað getur verið 
hættulegt og spilt fyrir málinu að 
standa upp og mæla með till. þessari 
eftir þennan mikla þingsigur hv. þm. 
Barð. (H. K.) og 2. þm. Rang. (E. J.). 
Mjer þykir þó ilt, að hinn ágæti for- 
vígismaður hans, 2. þm. Rang. (E. J.), 
skuli ekki vera viðstaddur. Hann talaði 
um, að jeg hefði fundið upp það ráð, 
til þess að lengja þingið, að koma með 
till. um lán til gistihússgerðar í Borgar- 
nesi, svo að þm. gætu ekki fyrir bragðið 
komist þegar heim til búa sinna. En ef 
jeg hefði vitað, að hv, þm. væru búnir 
að ráða fullveldismálunum til lykta, 
mundi jeg hafa skammast mín og setið 
kyr í sæti minu. En af því að mjer er 
ekki kunnugt um, að neitt sje staðráðið 
í því máli, þá hefi jeg leyft mjer að 
standa upp og mæla með till. þessari.

pað er ekki alt vit í því fólgið, að 
byrja að hjálpa þegar komið er í óefni, 
og það er ekki betra að lána mönnum 
kol fyrir hundruð þúsunda i vetur held- 
ur en að hlaupa nú undir bagga með 
þeim, með 35.000 kr. láni, til þess að 
þeir geti aflað sjer kola sjálfir. Og þó 
að ómannlega hafi verið tekið sams- 
konar málaleitun úr Strandasýslu, þá 
ætti það ekki að hafa áhrif á þetta mál. 
J?ví að einar 2000 kr. hafa ekki neina 
þýðingu í þessu efni, en 35.000 kr. geta 
þó hjálpað til að koma málinu af stað. 
Og með því að jeg álít rjett, að stjómin 
geri alt, sem í hennar valdi stendur, til
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að námunni eða áhaldakaupa, að meiri 
hluti nefndarinnar mundi sætt sig við 
það. J?vi að landssjóður stendur sig bet- 
ur við að gefa um 2000 kr. heldur en 
að lána stóra fjárupphæð.

Nefndinni var líka kunnugt um, að 
í Dufansdal og víðar hafa einstakir 
menn rekið kolanám og ekki dottið í 
hug að biðja landssjóð um fjárstyrk til 
námurekstrarins. pess vegna áleit meiri 
hluti nefndarinnar, að hlutaðeigandi 
hreppar gætu rekið kolanámið á likan 
hátt, og það þvi fremur, þar sem flm. 
(M. Ó.) hefir tekið það fram, að námið 
sje litlum erfiðleikum bundið og kaupin 
á kolunum viss og ákveðin fyrirfram.

Hreppamir ættu því að geta fram- 
kvæmt kolanám þetta með dálitlu 
bráðabirgðaláni, sem þeir fengju t. d. 
í bönkum. pað, sem aðallega knýr menn 
til að beiðast lána hjá landssjóði, er, að 
altaf er farið fram á, að hann veiti 
lánin með lægri vöxtum en hægt væri að 
fá þau ella, lægri vöxtum en hann greið- 
ir sjálfur af lánum sínum.

Nefndin reyndi að leita sjer uppiýs- 
inga um þetta mál eftir föngum, t. d. 
hversu langan veg þyrfti að leggja frá 
námunni o. fl. Fór hún fram á það við 
flm. (M. Ó.), að hann gæfi þessar upp- 
lýsingar; en hann vildi ekki gefa nefnd- 
inni neinar upplýsingar.

Ef hæstv. stjórn álítur, að hún geti 
veitt þetta lán, mundi nefndin ekki setja 
sig á móti því. En nefndin sá sjer ekki 
fau-t að leggja það til, eins og málið nú 
liggur fyrir.

Hefi jeg svo eigi fleira um málið að 
segja. Jeg býst við, að till. meiri hluta 
nefndarinnar mæti andmælum frá 
þeim, sem vilja koma málinu fram, og 
er ekkert óeðlilegt við það. Legg jeg 
svo till. undir úrskurð hv. deildar.

Matthías ólafsson: Ef nál. þetta hefði 
verið komið fram á undan fyrri umr. 
um málið, hefði verið einhver ástæða 
til, að það væri eins og það er. pá væri 
hægt að segja, að engar upplýsingar 
væru fengnar i:m málið.

pað var satt, sem frsm. meiri hl. (B. 
K.) sagði, að hann kom til mín, til þess. 
að fá upplýsingar. En jeg hafði gefið 
deildinni áður allar nauðsynlegar upp- 
lýsingar, og taldi jeg óþarft að endur- 
taka þær. Ef hann kallar það ekki upp- 
lýsingar, þá er ekki unt að gefa neinar 
upplýsingar um þetta mál. (B. K.: Jeg 
var þá ekki á fundi). Teg get ekki gert 
að því, þó að hv. þm. hafi ekki veriS 
á fundi. pess mætti þó vænta af honum, 
að hann, sjálfur framsm., hefði ein- 
hverja hugmynd um málið.

Jeg sagði þá, að það þyrfti undir eins 
að greiða verkafólkinu kaup, reisa hús, 
gera veg, um •% kilómetra langan, og: 
útvega verkfæri.

Hv. frsm. (B. K.) kvað hægt að fá 
bankalán til þessa fyrirtækis. paðergott 
og blessað, því að mjer er þó kunnugt 
um, að einn úr stjórn Landsbankans vill 
styðja fyrirtækið. Jeg verð að segja, að 
eftir þeim skoðunarhætti, sem fram 
kom snemma á þingi, að mest riði á 
að bæta úr eldsneytisþörf Iandsmanna, 
þá er mönnum vorkunn, þó að þeir fari 
fram á hjálp við þingið. Aðrar fjár- 
stofnanir, sem leitað hefir verið til, hafa 
gefið það svar, að landssjóði stæði næst 
að veita þetta lán, og er það satt. En 
um vaxtahæðina er það að segja, að 
landssjóður hefði getað farið fram á 
6%.

Nú hagar svo til í námu þessari, að 
kolatekjan er mjög lítil fyrst í stað, 
meðan verið er að greiða fyrir náminu 
síðar, og gerir það enn þá erfiðara fyrir 
um vinsluna.
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bankarnir hefðu tregðast við að lána, en 
það var ekki af þvi, að það væri ekki 
óhætt að lána, en þeir töldu landssjóði 
það skyldara en sjer, og sjálfir hefðu 
þeir í mörg horn að líta með peninga. 
Enda er líka betra fyrir hlutaðeigendur 
að fá lánið með 5% en þeim kjörurn, 
sem bankarnir bjóða. Enn fremurerþað 
mjög óþægilegt að þurfa að borga svo 
og svo mikið af láninu aftur þegar á 
fyrsta ári, áður en nokkuð er komið 
inn fyrir kolin.

Jeg vona nú, að þeir, sem vilja þessu 
máli vel, falli frá þvi að vísa til nefndar 
og samþykki það nú. pað gæti vel sofn- 
að í nefndinni. Slikt er ekki eins dæmi.

Annars man jeg ekki betur en að 
landssjóður hafi áður veitt styrk til 
kolanáms í Strandasýslu. (G. Sv.: 
Landssjóður á landið.) Já, landssjóður 
á landið. pað er mikill munur. Og það 
< r dauðans leiðinlegt, og dálítið önugt 
fyrir Vestfirði, að landssjóður skuli ekki 
eiga Botn i Súgandafirði. En þess utan 
er hjer ekki farið fram á neitt annað en 
heimild. Ef landssjóður hefir ekki fje, 
þá skuldbindur hann sig auðvitað ekki 
til að veita lánið. En það verður strax 
auðveldara að fá fólk til vinnu, ef það 
veit, að landssjóður stendur á bak við. 
(E. J.: En hvernig fer, ef landssjóður 
lánar ekki?) Jeg er enginn spámaður. 
En sjái þingið sjer fært að veita heim- 
ildina, þá efa jeg varla, að fjeð muni 
fást. Annars gætu hreppsbúar má ske 
tekið upp eitthvert annað ráð, t. d. selt 
námureksturinn í hendur einhverjum 
,,spekúlöntum“ að sunnan.

Skal jeg svo ekki ræða málið frekar, 
en fel það sanngirni hv. meiri hluta 
þessarar deildar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 10 : 8 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu: 
já: S. S., S. St., porl. J„ B. St„ E.

Árna., H. K„ J. B„ M. P„ M. Ó„ 
Ó. B.

nei: P. p„ St. St„ Sv. Ó„ pór. J„ E. 
J„ G. Sv„ J. J„ M. G.

Atta þm. (B. Sv„ B. J„ B. K„ E. A„ 
J. M„ P. J„ P, O. og porst. J.) voru 
fjarstaddir.

Eyrirsögn samþ. án atkkvgr.

Till. visað til siðari umr. með 10 : 8 
atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 545) með öllum gr. atkv.

Á 64. fundi í Nd„ laugardaginn 6. 
júlí, var till. tekin til síðari u m r. 
(A. 443, n. 459).

Afbrigði leyfð og samþ. um n. 459, 
er of seint var útbýtt.

Frsm. meiri hl. (Björn Kristjánsson): 
Jeg hefi fátt að segja um till. þessa um- 
fram það, sem stendur í nál. meiri hlut- 
ans. par er það tekið fram, að meiri 
hluti nefndarinnar sjái sjer ekki fært 
að mæla með þessari lánveitingu að svo 
stöddu.

Astæður nefndarinnar fyrir þessari 
niðurstöðu eru í fyrsta lagi, að allar 
skýrslur vantar um það, hvernig til 
þessa fyrirtækis verði stofnað, og í öðru 
lagi dregur nefndin í efa, að landssjóður 
sje fær um að veita fleiri lán. En hins 
vegar geri jeg ráð fyrir því, að ef farið 
væri fram á smávegis styrk til vegabótar
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hlunnindi, engan surtarbrand og eng- 
in kol, svo að brennandi sje, og jefnvel 
engan mó heldur. J?ar hafa menn ekk- 
ert að brenna nema áburð sinn, eins og 
jeg hefi áður bent á, og svo má ske hrís 
að einhverju litlu leyti. J?ess vegna sje 
jeg ekki ástæðu til, að landssjóður 
hlaupi undir bagga með hreppum á 
slíkum stöðum sem þessum. Og ef 
hreppurinn getur ekki unnið sjer elds- 
neytið sjálfur, þá er honum innan hand- 
ar að ná eldsneytinu hjá fjelögum 
þeim, sem reka kolanám á Vestfjörð-
um, t. d. i Dufansdal og viðar.

Hvað snertir það, sem hv. flm. (M. 
Ó) ljet um mælt, að það væri ekki eðli- 
legt, að hreppurinn leitaði til landssjóðs 
uin lán, þá skal jeg taka það fram, að 
það er alger misskilningur, sem kom 
fram i þeim orðum hans. Landssjóður 
er ekki og á alls ekki að vera lánsstofn-
un, öðru nær. En það er út úr neyð, að 
sú regla eða óregla er farin að tíðkast 
að lána mest úr landssjóði. Jeg held, að 
hann hafi öðrum hnöppum að hneppa, 
annað við fje sitt að gera en veita það 
til lána. pað liggja ekki heldur fyrir 
neinár skýrslur um það frá þessum 
hreppum, hvar þeir hafi leitað láns, eða 
að þeir geti ekki fengið lán annarsstað- 
ar. Hitt verður ekki heldur um deilt, 
að það að lána með 5% vöxtum eru 
miklu betri kjör en líkur eru til að 
landssjóður geti fengið fje með að láni. 
Og hafi enginn annar viljað lána þetta 
fje, vegna ónógrar tryggingar, þá er 
tryggingin ekki meiri eða öruggari, þótt 
landssjóður eigi i hlut sem lánveitandi.

Jeg get nú í rauninni ekki sjeð, að mál 
þetta eigi erindi í nefnd. J?að er sjálf- 
gefið, að nú líður að þinglausnum. Og 
þar sem ekki er betur sjeð fyrir fjár- 
hag landsins en hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) hefir oftlega, og að mörgu leyti

rjettilega tekið fram, þá virðist ekki á- 
stæða til að verða við slíkri beiðni sem 
þessari.

Flm. (Matthías ólafsson): Jeg skal 
ekki karpa við hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), 
því að honum verður aldrei sýnt með 
svo glöggum rökum fram á þann sann- 
leika, að hann þekkir ekki til á Vest- 
fjörðum, að hann viðurkenni það. Hann 
ta’aði um að kaupa kol af fjelögum, er 
vinna kol á Vestfjörðum. Jeg þekki vel 
til þessara fjelaga, því að jeg hefi keypt 
kol hjá einu þeirra. Vestfirðingar 
þekkja of vel kolin hjá þeim, til þess 
að vilja kaupa þau. J?au eru oftast mjög 
ljeleg og illa tínd, og auk þess margfalt 
dýrari en þörf er á. Hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) nefndi Stálfjallsnámuna. J?ar hagar 
svo til, að skip geta legið þar vikum 
saman, án þess að ná í einn tunnusekk 
af kolum, og eru menn löngu orðnir 
leiðir á að eiga við slíkt. Og yfirleitt 
býst jeg við, að íbúar hreppa þeirra, sem 
hjer um ræðir, hafi miklu betra vit á 
að afla eldsneytis en þessi hv. þm.

En hvað það snertir, að hjer sje farið 
fram á óvanalega góð kjör, þá vil jeg 
enn einu sinni neita því. Og það er ekkí 
nema eðlilegt nú, að menn leiti til lands- 
sjóðs, er hann hefir tjáð sig vilja hjálpa 
sveitarfjelögunum í baráttunni við dýr- 
tíðina. Honum er ekki nema skylt að 
hlaupa undir baggann, ef það er meira 
cn orðin tóm, að hann vilji hjálpa.

Að fara nú að setja málið í nefnd og 
þannig seinka þvi, eru banaráð við það.

Jeg veit ekki, hvort þessir hreppar 
kynnu að geta fengið lán annarsstaðar 
en jeg veit, að þeir hafa leitað til bank- 
anna. .Teg hefi ekki skrifleg svör frá 
þeini, en hefði fengið þau og lagt fram, 
ef jeg hefði vitað, að einhver myndi 
krefjast þess. Jeg tók það strax fram, að
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þó sameiginleg eign allra íslendinga, og 
pá allra hreppa landsins. Hv. þm. (G. 
Sv.) segir, að farið sje fram á óhæfilega 
góð kjör, 5%. Jeg veit nú ekki til, og 
•efast um, að hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) viti 
um það, að landssjóður fái lán með 
verri kjörum.

Jeg verð nú að segja, að ef neita ætti 
um lán þetta, þá væri þessum lands- 
hluta sýnd sjerstök óbilgirni. pað getur 
uú vel verið, að mál þetta verði felt, 
en þá vil jeg segja, að það sje eitt, að 
jeg vona af fáum, ranglætisverkum, sem 
þetta þing hefir unnið.

Einar Áraason: Till. mín um að visa 
máli þessu til bjargráðanefndar bygði 
jeg á því, að mál þetta væri helst til lítið 
undirbúið og flestum ókunnugt um 
það, pað horfir svo við mjer, að mjer 
finst til of mikils ætlast, ef þm. eiga að 
greiða atkv. með málinu, eins og það 
liggur nú fyrir. Mjer fanst það frekar 
greiði við málið að vísa þvi til nefnd- 
ar, til þess að það geti fengið þar nauð- 
synlegan undirbúning. En fari svo, að 
felt verði að visa málinu til nefndar, 
þá sje jeg mjer ekki fært að greiða atkv. 
með því.

Sigurður Stefánsson: Jeg hefi ef til 
vill sagt of litið áðan. Mál þetta hefir 
þegar verið í bjargráðanefnd. pótt þar 
heyrðust svipaðar raddir og hjer hafa 
nú kveðið við um hríð, þá heyrði jeg 
þó suma vera því hlynta. Jeg get ekki 
sagt, hvað hv.bjargráðanefnd muni gera 
við málið. En jeg er heldur með því, 
að þetta Ján sje veitt. Og því verð jeg 
að mótmæla, að Vestfirðingar sjeu 
nokkuð áleitnari i umsóknum til þings- 
ins en aðrir. Jeg bjóst heldur við, að 
það yrði sagt þeim til lofs, að þeir hefðu

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

lítið leitað til þingsins um fjárveitingar. 
peir leita nú ekki neinnar fjárveiting- 
ar, en fara að eins fram á lán. Getur vel 
verið, að þeir fái það eklíi, en þá nær 
það ekki lengra. En þeir skuldbinda sig 
til að borga lánið alt á vissum tíma, og 
það get jeg ekki kallað áleitni, er öll 
önnur sund eru lokuð. Og ekki er nema 
eðlilegt, að þeir leiti tU landssjóðs, eins 
og nú er komið. peir, sem segja, að auð- 
velt sje að vinna kol á Vestfjörðum, tala 
svo af ókunnugleik. Jeg held, að óvíða 
sje verra aðstöðu. pað var alveg rjett 
lýsing, sem hv. þm. V.-Isf. (M. Ó.) gaf 
á afstöðu þessara mókolalaga á Vest- 
f jörðum, og tek jeg undir það, sem hann 
mælti þar um. Jeg líka lýst yfir því, 
að þessi kol eru með skárri mókolum 
vestra.

Jeg vil nú heldur, að málinu sje vis- 
að til bjargráðanefndar, en að það sje 
felt þegar í stað. En tíminn er orðinn 
naumur, og gæti það orðið til þess, að 
málið dæi út, en það álít jeg ekki rjett.

Gísli Sveinsson: Jeg hefi litlu við það 
að bæta, sem jeg hefi áður sagt. Að eins 
vildi jeg benda á, að síðustu ummæli 
hv. þm. N.-ísf. (S. St.) hafa varla við 
rök að styðjast, því að honum hlýtur þó 
að vera kunnugt, að nýlega hefir verið 
samþykt hjer í þinginu að veita einum 
hreppi á Vestf jörðum allstórt lán (S. St: 
Já). Hann hefir þá sýnilega ekki meint 
það, sem hann sagði um þetta atriði.

I öðru lagi þarf ekki um það að 
þrátta, að á Vestfjörðum er einna mest 
af kolum og surtarbrandi á öllu land- 
inu, og þar eru þau einna best. petta 
verð jeg að segja að sje hlunnindi, sem 
þessi landshluti hefir fram yfir flesta 
aðra á þessu landi. Sumir landshlutar 
eru svo settir, að þeir hafa engin slik

35
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að eins til að tefja fyrir framgangi 
málsins að vísa því til nefndar, er svo 
áliðið er þingtímans.

Gísli Sveinsson: Af því að mjer heyrð- 
ist það vera till. hv. þm. N.-ísf. (S. St.), 
að máh þessu væri vísað i f járhagsnefnd 
(S. St.: Svo var ekki.), vildi jeg segja 
nokkur orð. Mín vegna má máhð gjarn- 
an fara nefndarlaust. En ef því er vísað 
til nefndar,þá er það auðvitaðfrásjónar- 
miði hv. flm. (M. Ó.) bjargráðamál, þótt 
í sjer feli fjárhagsatriði. En jeg vil að 
eins geta þess, að ef svo færi, að máhnu 
verði ekki vísað í nefnd, þá mun jeg, 
og fleiri að því er jeg hygg, ekki geta 
greitt því atkvæði. Jeg vil að eins geta 
þess til viðbótar, að mjer virðist Vest- 
fjarðahreppamir teknir að gerast nokk- 
uð áleitnir í umsóknum sínum um lán til 
landssjóðsins. pað hefir nú komið fram 
áður hjer á þinginu, að það kvæði nokk- 
uð mikið að þessari áleitni, enda þótt 
málaleitanir þeirra hafi verið teknar til 
greina, þrátt fyrir þá röskun á hlutfah- 
inu milli þessa landshluta og annara, 
sem af þessu hefir leitt. En þegar svo 
í viðbót er tekið tillit til þess, að þessi 
hluti landsins stendur líklega ahra best 
að vígi með að afla eldsneytis alveg 
hjá sjer, kola eða surtarbrands, þá sje 
jeg ekki, að ástæða sje til að veita bú- 
andmönnum þar vestra sjerstök vilkjör 
í þeim efnum, framar öðrum landslýð. 
Væri miklu fremur ástæða til að veita 
slíkan styrk hjeruðum, þar sem menn 
hafa enga von eldsneytis, nema brenna 
áburði sínum. Væri miklu skyldara að 
veita styrk bændum á slíkum stöðum, til 
þess að flytja að sjer eldsneyti, svo að 
þeir taki það ekki hjá sjálfum sjer, til 
stórskaða fyrir framleiðsluna, en margir 
Jíta eðlilega svo á mikla brenslu áburð-

arins. pessi till. fer líka fram á alveg 
sjerstök vilkjör, 5% vexti, og það þótt 
enginn viti, hvar landssjóður á að taka 
fje, og enda þótt hann verði að sæta 
miklu verri kjörum í öflun síns fjár.

Flm. (Matthías ólafsson): Jeg veit 
ekki, hvaðan hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
kemur sú viska, að það sje sjerlega 
þægilegt að afla eldsneytis á Vestfjörð- 
um. (G. Sv.: pað er öllum vitanlegt, að 
þar eru kol unnvörpum). J?að væri 
heppilegt, að þessi hv. þm. (G. Sv.) væri 
kostaður vestur á fjörðu til þess að 
rannsaka kolalög, þótt hann hafi ekk- 
ert sjerstakt námavit. Hann mundi þá 
sjálfur kynnast staðháttum og væntan- 
lega líta öðrum augum á kolavinsluskil- 
yrðin þar. pað er að eins á örfáum stöð- 
um þar, sem hægt getur talist aðstöðu. 
Víða eru kolalög þar framan í fluga- 
björgum, örþunn lög, sem enginn kemst 
að, nema einstöku sinnum sjávarleið- 
ina, þegar best og blíðast er, og er ekki 
að tala um verulega kolatöku á slíkum 
stöðum. J?að er hrein hending, að námar 
sjeu á heppilegum, aðgengilegum stað. 
Og þessi staður er einn af fáum. J?að er 
því langt frá því, að Vestfirðir sjeu bet- 
ur settir öðrum landshlutum að þessu 
leyti.

Jeg get nú naumast skilið, að til þess 
sje að ætlast, að menn þeir, er fara 
heiman frá sjer til að vinna kol, geti 
legið úti, og verður því að sjá þeim 
fyrir húsnæði og auðvitað vinnukaupi. 
Verða þeir og að vera talsvert margir, 
ef mikið á að taka upp.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) segir, að það 
fari mikið í vöxt, að hreppar landsins, 
og þá einkum á Vestfjörðum, leiti til 
landssjóðs um lán. Hvert eiga þeir að 
leita annað en til landssjóðs? Hann er
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20%, af þeim næstu 15% og af þriðju 
300 smál. að eins 10%. En ef þeir taka 
upp meira en 600 smál., fellur gjaldið 
af fyrstu 300 smál. strax niður í 15%. En 
nú er óhjákvæmilegt að byggja hús á 
staðnum, bæði yfir verkafólk og til 
geymslu áhalda. Enn fremur þarf að 
leggja akveg frá námunni til sjávar, svo 
sem 1 km„ borga verkafólki o. s. frv. 
En til þessa þarf fje í bili, þar til er kól- 
in verða borguð, sem ekki getur orðið 
fyr en veturinn 1918—19.

þessi náma er nú tabn einhver hin 
besta kolanáma vestra. Kolin geta heit- 
ið góð, eins og hv. þm. hafa getað sjeð 
á sýnishorni því, sem jeg hefi haft hjer 
við hendina. Mun það sýnishorn ekki 
vera neitt úrval, heldur vera tekið úr 
kolunum af handahófi, eins og þau 
koma fyrir. Menn hafa nú áður reynt 
kolin úr Dufansdal og pernudal í Amar- 
firði, og er mjer sjálfum kunnugt um 
það, að þau hafa reynst alveg ónýt, 
alls ekki kol, heldur eins konar steinn, 
sem logar á að vísu, en getur þó ekki 
brunnið.

Nú hafa viðkomandi hreppar leitað 
til bankanna til þess að fá lán, en ætl- 
uðu sjer ekki að leita landssjóðs. En 
bankarnir hafa verið tregir, þóst lítið 
fje hafa aflögu, en mikið fje útistand- 
andi, sem þeir búist ekki við að fá bráð- 
lega, og í öðru lagi telja þeir sjer ekki 
skylt að lána til slíkra fyrirtækja, en 
telja það miklu fremur skyldu lands- 
sjóðs, og er nokkuð til í því. Nú hafði 
hreppsbúum skilist, að á meðal ann- 
ara ráðstafana, sem þingið vildi gera 
út af stríðinu, væri sú ein, að afla sem 
flestum landsmönnum á sem auðveld- 
astan hátt eldsneytis. Nú eru þarna 
margir menn, eins og jeg hefi tekið 
fram. Var mjer svo, sem þingmanni

kjördæmisins, sent skeyti frá hreppun- 
um um þetta og farið fram á 50,000 
kr. lán. En eftir þeim upplýsingum, 
sem jeg hefi fengið síðan, mundi það 
geta nægt, sem hjer er farið fram á. 
Jeg býst sem sje við, að strax í sept. 
eða október muni fást talsvert fje frá 
þeim, er þurfa kolanna.

Jeg get nú ekki sjeð ástæðu til að 
halda um þetta mál langar eða mærðar- 
fullar ræður, því að þetta mál liggur 
svo opið fyrir. Ef mennirnir verða að 
hætta við kolanámið vegna fjeleysis, 
verða þeir ekki einungis að gjalda eig- 
anda námunnar skaðabætur, heldur 
verða þeir og að vera án eldsneytisins, 
því að nú er þegar of seint að gera ráð- 
stafanir til þess að fá mó, og sumstaðar 
ókleift að ná honum. Jeg býst ekki við, 
að lögin um mótak verði komin í gildi, 
en veit, að mótak, t. d. nálægt þingeyri 
er ekki fáanlegt, því að eigendur vilja 
ekki láta landið.

Vænti jeg því, að hv. deild líti á nauð- 
syn þessara hreppa og verði við tilmæl- 
um þessum.

Hvað snertir borgun lánsins, þá er 
farið fram á, að lánið sje veitt til 5 ára 
afborgunarlaust fyrsta árið, að sjálf- 
sögðu með þeim skilyrðum, er lands- 
sjóður venjulega setur, sem sje ábyrgð 
sýslufjelagsins. Mun sú ábyrgð þegar 
fengin.

Einar Árnason: Jeg vil að eins leggja 
til, að máli þessu sje vísað til bjargráða- 
nefndar að umr. lokinni.

Sigurður Stefánsson: pað hefir komið 
til tals. að vísa máli þessu í bjargráða- 
nefnd, en það virðist þó eiga betur 
heima í fjárhagsnefnd, þar sem um lán 
úr landssjóði er að ræða. Annars er það
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eðlilegri leið að gera skóla þennan að 
nokkurskonar deild úr bamaskólanum. 
pess er og full þörf, og er meira að segja 
við búið,að bæta þurfivið fleirideildum, 
því eftir því, sem bærinn stækkar, verð- 
ur það óþægilegra að hafa bamaskól- 
ann allan á sama stað. En hefði nú skóli 
þessi verið ein deild af bamaskólanum, 
þá hefði auðvitað enginn haft á móti 
þvi, að menn þessir hlytu uppbót eins 
og aðrir kennarar bamaskólans.

Annars viljum við ekki gera þetta að 
neinu kappsmáli, en leggjum það alveg 
á vald deildarinnar.

Frsm. minni hl. (Kristinn Daníels- 
son): Hv. frsm. meiri hl. (E. P.) sagði, 
að skóli þessi hefði ekki fengið neinn 
styrk úr landssjóði, og því gæti ekki ver- 
ið um neina uppbót að ræða.

Jeg sýndi þó fram á, að svo væri i 
raun og veru, og skil jeg ekki, að hv. 
þm. (E. P.) skuli ganga fram hjá rök- 
semdum mínum. pað má að eins kalla 
tilviljun, að bæjarsjóður hefir stílað 
þannig miðlun sína af styrknum, að 
formið er ekki fullkomið fyrir því.

Hann sagði líka, að þingið hefði ekki 
vilja styrkja skólann, og mun það rjett, 
að það hefir ekki fallist á að veita hon- 
um sjerstaklega styrk á sitt nafn, þar 
sem það veitir styrk til skólahalds í 
kaupstöðum, sem nær og til þessa skóla. 
Hann hefir getið sjer besta orð og feng- 
ið almenna viðurkenningu, og finst mjer 
æði hart að láta kennara gjalda þess, að 
þeir hafa ráðist til kenslu við þennan 
skóla, þótt einhverja agnúa megi finna 
á forminu.

Jeg tel ekki þýða að bæta hjer meiru 
við, en legg málið á vald deildarinnar.

ATKVGR.
Till. f e 1 d með 9 : 4 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: S. E„ G. G„ H. Sn„ K. D. 
nei: M. T„ S. J„ S. F„ E. P„ G. Ó„ H.

St„ K. E„ M. K„ G. B.
Einn þm. (Jóh. Jóh.) fjarstaddur.

7. Lán til kolanáms i Vestnr* 
ísafjarðarsýsln.

Á 62. fundi í Nd„ miðvikudaginn 3. 
júlí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um heimild 
fyrir landsstjórnina til að veita ping- 
eyrar-, Mosvalla- og Suðureyrarhrepp- 
um í Vestur-ísaf jarðarsýslu alt að 35000 
kr. til kolanáms (A. 443).

Á 63. fundi í Nd„ fimtudaginn 4. 
júli, var till. tekin til fyrri u m r.

Flm. (Matthías ólafsson): pað stend- 
ur svo á þessu máli, að þessir hreppar, 
sem hjer um ræðir, hafa tekið mókola- 
námu í Botni í Súgandafirði til leigu í 
næstu 3 ár. í þessum hreppum eru þrjú 
einhver stærstu kauptún á Vesturlandi, 
hvert með 3—400 íbúa, og ekkert mó- 
tak í nánd við þorpin, og víða ókleift að 
ná í mó til eldsneytis þar nálægt. íbú- 
um þessara hreppa hefir því virst, eftir 
því sem kolanám hefir gengið i Súg- 
andafirði, að það mundi auðveldust 
eldsneytisöflun fyrir sig að taka þar 
upp kol. Hafa þeir svo komist að samn- 
ingum við eiganda námunnar, með til- 
tölulega hagfeldum kjörum. Eiga þeir 
að gjalda honum af fyrstu 300 smál.
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legt fyrir báða aðilja að vísa til þess. 
pað sýnir, að nefndin hefir að vísu ekki 
getað orðið samferða í málinu, þar sem 
tveir nefndarmenn litu svo á, að ákvæði 
laganna um kennara við fasta skóla, sem 
eiga kröfu til uppbótar, næði ekki til 
þessa skóla. Skírskota jeg um það til 
þess, sem jeg hefi sagt i nál., að skóli 
þessi hefir þá viðurkenningu, sem lög 
nr. 37, 30. júli 1909, mæla fyrir, og má 
því teljast fastur skóli.

Jeg vil að öðru leyti að eins bæta þvi 
við það, sem stendur í nál., að jeg hygg 
einnig verða að líta svo á, að skólinn 
hafi haft styrk úr landssjóði hingað til, 
því að í fjárlögunum eru veittar 30.000 
kr. til skóla; þar af 10,000 kr. til kaup- 
staðaskóla. Nú hefir það að vísu komið 
svo út, að styrkur sá, sem þessi skóli 
hefir haft, væri úr bæjarsjóði, en hann 
hefir fengið hann vitanlega vegna þess, 
að landssjóður styrkti skólahald bæjar- 
ins, svo að styrkurinn til þessa skóla er 
i raun og veru ekki annað en hluti úr 
landssjóðsstyrknum.

Jeg held, að hv. stjóm hafi ekki þótt 
ósanngjarnt að greiða þá dýrtíðarupp- 
bót til skólans, sem hjer er farið fram 
á, en taldi sig þó þurfa að fá samþykki 
þingsins til þess, og þess vegna er þings- 
ályktunartill. þessi líka fram komin. Hv. 
Nd. samþ. till., og jeg vona, að hv. Ed. 
standi henni ekki að baki i þvi að veita 
samþykki sitt sanngirnismálum þeim, 
sem fyrir þingið koma og jeg tel þessa 
till. vera.

Frsm. meiri hl. (Eggert Pálsson): 
Eins og háttv. þingdeildarmenn sjá, þá 
er svo skýr stefnumunur milli meiri og 
minni hl. nefndarinnar, að öllum má 
ljóst vera. Jeg get tekið það fram, að 
frá okkar hálfu, meiri hl.manna,er ekki 
minsti snefill af kappi um málið, og

eins mun vera um hv. minni hl. nefnd- 
arinnar. Aðalmunurinn liggur í því, 
sem hv. frsm minni hl. (K. D.) mintist 
á; hann álítur, að skólinn sje í eðli sinu 
styrkþegi landssjóðs, likt og aðrir fasta- 
skólar, sem styrkur er veittur, en meiri 
hl. álítur, að svo sje ekki og hafi ekki 
verið á síðustu fjárhagstímabilum. pað 
hefir að vísu sjerstaklega verið farið 
fram á styrk úr landssjóði handa þess- 
um skóla, en ekki tekist að fá hann, enda 
er hans hvergi getið í fjárlögunum. Og 
þar sem nú svo er ástatt, að skóli þessi 
hefir ekki fengið neinn fjárstyrk beint 
úr landssjóði, þá getur ekki um neina 
uppbót frá landssjóði verið að ræða hon- 
um til handa, þvi uppbætur geta ekki 
komið til greina nema þar, sem eitthvað 
er til að bæta upp.

pað er vikið að þvi í nál., að þetta geti 
skapað varhugavert fordæmi, og jeg 
hygg, að þar sje ekki rangt á litið.

pað getur vel hugsast, að svipað fyrir- 
komulag komist á víðar, að hrepps- 
nefndir sletti einhverjum smástyrk í 
svipaðan skóla, til þess að hann komist 
svo inn í landssjóð að slíkum bakdyrum 
sem þessum, er hv. minni hl. vill opna.

pví er að visu haldið fram af háttv. 
minni hl., að slíkir skólar þurfi að hafa 
reglugerð, samþykta af fræðslumála- 
stjóra, en jeg sje ekki, að hann mundi 
hafa neitt á móti því að samþykkja 
þær reglugerðir, og það því síður er 
hann sæi, að með því væri vegur til 
þess að ná í meira fje til fræðslumála.

Aftur á móti vil jeg geta þess, að við 
vorkennum mönnum þeim, sem hjer er 
um að ræða, engu síður en minni hl., og 
það er ekki styrksins vegna, að við leggj- 
umst á móti þessu, heldur af þvi, að við 
lítum svo á, að hjer sjeu ekki farnar 
rjettar leiðir.

Við álítum, að það hefði verið miklu
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þeirri von, að hv. deild láti þennan skóla 
njóta sama styrks sem aðra skóla.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með öllum gr. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. með öllum

greiddum atkv.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 243).

Flm. (Björn Kristjánsson): Jeg hefi 
engu við að bæta það, sem jeg sagði við 
fyrri umr. þessa máls. Jeg vona, að hv. 
deild taki málinu eins hlýlega og leit 
út fyrir að hún gerði þá.

ATKVGR.
Till. samþ. með 13 :11 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. K„ B. St„ E. A„ E. Árna., G. 
Sv„ H. K„ J. M„ J. B„ P. J„ P. 
p„ S. St„ þorl. J„ porst. J.

nei: J. J„ M. G„ M. P„ M. Ó„ P. O„ S. 
S„ St. St„ Sv. Ó„ þór. J„ B. Sv„ 
Ó. B.

Tveir þm. (B. J. og E. J.) f jarstaddir. 
Till. afgr. til Ed.

Á 34. fundi í Ed„ mánudaginn 3. júni, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um dýr- 
tíðaruppbót handa barna- og lýðskól- 
anum í Bergstaðastræti í Reykjavík, 
eins og hún var samþ. við 3. umr. i Nd. 
(A. 297).

Á 35. fundi í Ed„ þriðjudaginn 4. 
júní, var till. tekin til fyrri.umr.

Halldór Steinsson: Jeg leyfi mjer að 
leggja til, að máh þessu verði vísað til 
fjárveitinganefndar, að þessari umr. 
lokinni.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg leyfi mjer 
að leggja til, að till. verði vísað til 
mentamálanefndar til yfirvegunar, að 
umr. lokinni.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 10 shlj. 

atkv. og til mentamálanefndar (sjá A. 
bls. 536) með 7 :2 atkv.

Á 51. fundi í Ed„ miðvikudaginn 26. 
júni, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 297, n. 396).

Guðmundur ólafsson: Jeg vildi biðja 
hæstv. forseta að taka mál þetta út af 
dagskrá, þar sem nefndin hefir ekki get- 
að komið sjer saman um það, og frsm. 
meiri hl. hennar (E. P.) er ekki við- 
staddur.

Forseti: Samkvæmt tilmælum frá 
einum hv. þm. (G. Ó.) er máhð tekið af 
dagskrá.

A 53. fundi í Ed„ föstudaginn 28. 
júní, var till. aftur tekin til síð- 
a r i u m r. (A. 297, n. 396).

Frsm. minni hl. (Kristinn Daníels- 
son): pó að nál. á þgskj. 396 sje stutt, 
þá er óþarfi að vera langorður og nægi-
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verið um það að ræða að borga skólum 
dýrtíðaruppbót, því einungis sje þar tal- 
að um embættismenn og sýslunarmenn 
landssjóðs. En svo er þessi fyrirsögn til 
komin, að stjórnin ætlaðist ekki til þess, 
þegar hún bjó til frumvarpið, að aðrir 
fengju dýrtíðaruppbót en þeir, sem 
stæðu í beinni þjónustu landssjóðs. En 
svo breytti þingið frumvarpinu og bætti 
öðrum mönnum inn, svo sem barna- 
kennurunum, en fyrirsögninni var ekki 
breytt. Fyrirsögnin segir þvi ekkitilþess, 
hverjir skuli fá dýrtíðaruppbót, en lögin 
verða að segja til þess sjálf.

Aður en jeg tala um hina ástæðuna 
vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa upp 
6. liðinn i 1. grein laganna. Hann hljóðar 
svo:

„Öllum föstum kennurum við fasta 
skóla, jafnvel þótt þeir falli eigi undir 
neinn hinna framantöldu flokka, ef 
kensla verður að teljast aðalstarf þeirra, 
svo og stundakennurum landsskólanna.1'

Jeg hefi heyrt lögfræðing skýra þetta 
á þann veg, að „fastir skólar“ væru ekki 
aðrir en skólar landssjóðs. En þeir skól- 
ar væru ekki „fastir“, er komið væri 
undir geðþótta skólastjóra, hvort lagðir 
væru niður.

þetta væri eðlilegur skilningur, og jeg 
gæti vel fallist á hann, ef honum hefði 
verið fylgt frá upphafi. En nú hefir það 
ekki verið gert. Aðrir skólar hafa fengið 
dýrtíðarstyrk, bæði Hvítárbakkaskólinn, 
skólinn að Núpi og Hvammstangaskól- 
inn.

par sem þessum skilningi hefir ekki 
verið fylgt, kemur hann ekki heldur til 
greina hjer. En úr því sje jeg ekki ann- 
að en að skólum beri dýrtíðarstyrkur.

Annars ætla jeg ekki að gera það að 
kappsmáh, hvernig lögin eru skilin, 
heldur hitt, að skólinn fái styrkinn og

að þingið líti þeim sanngimisaugum á 
þetta mál.

Skóli þessi hefir nú starfað sem fast- 
ur skóli síðan 1904 og aldrei lagst niður. 
2. apríl 1910 veitti stjórnarráðið honum, 
eftir tillögum fræðslumálastjóra, alls- 
herjarviðurkenningu, samkv. lögum nr. 
37, 30. júlí 1909. Er hann hinn eini skóli 
hjer á landi, sem hlotið hefir þessa við- 
urkenningu, auk barnaskólans í Landa- 
koti. — Reglugerð skólans er staðfest af 
stjórnarráðinu 31. mars 1910.

Jeg vil enn fremur benda á, að þótt 
dýrtíðarstyrkur þessi verði veittur, hefir 
það engin eftirköst. Enginn skóli ann- 
ar á jafnmikinn rjett á styrk. pað er 
öllum kunnugt, að skólastjórinn hefir 
haldið skólanum uppi í vetur með vana- 
legu fyrirkomulagi, þrátt fyrir dýrtíð- 
ina. Auðvitað var skólinn honum til 
byrði, en hann vildi ekki láta það koma 
fyrir, að skólinn legðist niður. pað er og 
kunnugt, að skólastjóri er ágætur kenn- 
ari og stjórnari, enda hafa nemendur 
hans viðurkent það í verki.

Upphæðin, sem um er að ræða, er að 
eins kr. 1090.00, sem sje uppbót af 
launum tveggja kennara kr. 1020.00, og 
fyrir eitt barn kr. 70.00.

petta munar landssjóð ekki mikið 
um, en fátækan mann mikið.

Við flm. till. væntum þvi þess, að 
deildin taki þessu vel og sje svo sann- 
gjörn að veita styrkinn.

Af því að umsóknin hefir legið fyrir 
fjárveitinganefndum beggja deilda, og 
þær munu máhnu hlyntar, sje jeg ekki 
ástæðu til, að því sje vísað í nokkra 
nefnd, að svo komnu. En kjósi hv. deild 
það heldur, mun jeg ekki hafa neitt á 
móti því,

Læt jeg svo útrætt um þetta mál, í
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láta sig neinu muna slíka smámuni. En 
hins vegar vil jeg ekki láta hann drepa 
hina báða, heldur vildi jeg, að einhver 
kæmi með brtt. um að slátra honum ein- 
um.

Jeg vænti, að stjórnin gefi mjer svar 
um, hvort till. sje nauðsynleg.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg vildi 
lýsa yfir því, að jeg neitaði að veita upp- 
bót þessa, því að jeg áleit það ekki heim- 
ilt samkvæmt núgildandi dýrtiðarlög- 
um. Ef till. verður ekki samþykt, geta 
menn þessir ekki fengið neina dýrtíðar- 
uppbót.

Frsm. (Bjarni Jónsson): pá vil jeg 
leyfa mjer að biðja hv. deild að sam- 
þykkja till. Báðir höf. eru byrjaðir á 
orðabókarstarfinu. Síra Jóhannes Lynge 
Jóhannsson fær litla uppbót sem prest- 
ur frá nýári til fardaga, og stjómin mun 
sjá um, að honum verði ekki goldið 
meira en heimilað er í lögunum. Hann 
hefir nú sagt af sjer prestskap og annar 
prestur verið kosinn í hans stað, og hefir 
fengið sjer húsnæði hjer í bænum og 
flytur hingað bráðlega, til þess að vinna 
að orðabókinni.

Tillgr. f e 1 d með 12 : 8 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: J. B., M. G., Sv. Ó„ porst. J., B. Sv., 
B. J„ E. A„ G. Sv.

nei: M. P„ M. Ó„ P. J„ P. O„ S. S„ S. 
St„ St. St„ porl. J„ E. Árna„ E. J„ 
J. J„ Ó. B.

Sex þingm. (B. K„ B. St„ H. K„ J. M„ 
P. p. og pór. J.) fjarstaddir.

6. Dýrtöarnppbót hanða skólannm 
i BergstaÖastræti,

Á 34. fundi í Nd. miðvikudaginn 29. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um dýrtíð- 
aruppbót handa barna- og lýðskólanum 
í Bergstaðstræti í Reykjavík (A. 243).

Á 35. fundi í Nd„ fimudaginn 30. maí, 
var tillagan tekin til f y r r i u m r.

Flm. (Bjöm Kristjánsson): Við flm. 
höfum leyft okkur að koma fram með 
þessa tillögu eftir ósk skólastjórans. 
Hann hafði, eins og fleiri, sótt um að fá 
dýrtíðaruppbót eftir lögunum, sem 
samþykt voru á þinginu í fyrra. En 
stjórnn; var í vafa um, hvort skilja ætti 
lögin svo, að þessum skóla bæri dýrtíð- 
aruppbót. Samt lofaði stjórnin að beina 
því til þingsins. Var hún nærri því að 
telja skóla þessum bera dýrtíðaruppbót 
samkvæmt lögunum.

Á hinn bóginn var ekki hægt annað 
að sjá og heyra en að háttv. fjárveit- 
inganefnd væri með því, að skólinn fái 
dýrtiðaruppbót, enda er hann eini skól- 
inn, sem hlotið hefir allsherjarviður- 
kenningu stjórnarráðsins, fyrir utan 
Landakotsskólann, og ekki fær dýrtíð- 
aruppbót. Eftir að hafa grandskoðað 
lögin get jeg ekki annað sjeð en að 
rjett sje að greiða þessa dýrtíðaruppbót 
samkvæmt þeim. pó skal jeg ekki full- 
yrða, að ekki sje með þessi lög eins og 
öll önnur, að þau hafi tog. Jeg veit, að 
lögfræðingar benda á fyrirsögn laganna 
og segja, að samkvæmt henni geti ekki
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Á 29. fundi í Nd., fimtudaginn 23. 
maí, var till. aftur tekin til fyrri 
u m r.

Frsm. (Bjarni Jónsson): Jeg býst ekki 
við að þurfa að eyða mörgum orðum, 
tillögu þessari til meðmæla. pað er 
sjálfsagt, að þessum mönnum sje gert 
jafnhátt undir höfði sem öðrum, er 
vinna í landsins þágu fyrir ákveðið 
kaup. pó að menn þessir sjeu ekki em- 
bættismenn, eru þeir ráðnir til þessa 
ákveðna starfa, er endist þeim lífstíð, 
og geta ekki haft önnur störf með hönd- 
um.

pað liggur í augum uppi, að verðfall 
peninga kemur engu síður hart niður 
á þeim en öðrum starfsmönnum lands- 
ins, þar sem öðrum er ákveðið að eins 
3000 og hinum 2400 kr. árskaup. Minni 
hluti fjárveitinganefndar hefir því lagt 
til, að þeim yrði veitt hallærisuppbót, 
eftir sömu reglu og öðrum starfsmönn- 
um landssjóðs. pað er ekki af því, að 
minni hlutinn sæi þess ekki þörf, að 
hann fór ekki fram á hærri uppbót, en 
hann þóttist sjá, að það mundi ekki bera 
neinn árangur.

Dr. Björn Bjarnason hefir átt um 
mörg ár við heilsuleysi að stríða og orð- 
ið að dvelja langvistum erlendis, til þess 
að ná aftur heilsunni. Hann hefir nú, 
sem betur fer, fengið bata, en geta má 
nærri, hvort þetta áfall hefir ekki komið 
við efni fátæks manns. pað er þess 
vegna eigi ófyrirsynju, að honum sje 
veit þessi litla uppbót á launum sínum.

Hinn maðurinn er fátækur barnamað- 
ur, sem sagt hefir af sjer embætti og 
flyst hingað til bæjarins í vor, til þess 
að takast á- hendur þetta verk. Munu 
honum skamt hrökkva þessar 2400 kr., 
og hygg jeg, að menn finni, að öll sann-

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

girni mæhr með því, að honum sje veitt 
þessi uppbót.

priðji maðurinn er ungur maður, er 
Alþingi ákvað styrk til þess að vinna að 
orðabókinni, og verður sennilega fastur 
starfsmaður við það verk framvegis. Og 
fæ jeg ekki betur sjeð en honum beri 
þessi uppbót, sem öðrum starfsmönn- 
um landssjóðs.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg verð að 
vera samdóma hv. frsm. (B. J.) um, að 
rjett sje, að þessir tveir föstu starfsmenn 
njóti dýrtíðaruppbótar, eins og aðrir 
starfsmenn landsins. Um það verður 
varla deilt, að þarna hafa menn þessir 
fengið starf, sem þeir munu gera að 
lífsstarfi sínu, og mun ætlast til, að þeir 
hafi eigi önnur störf á hendi. peir hafa 
þess vegna fullan rjett til dýrtíðarupp- 
bótar, sem aðrir starfsmenn landsins.

En jeg get ekki verið hv. frsm. (B. J.) 
sammála um, að sama máli gegni um 
þriðja manninn. Hann nýtur að eins á- 
kveðir.s styrks til aukavinnu við þetta 
starf. Annars er þetta ekki mikilvægt 
atriði, en jeg vildi samt skjóta því fram, 
hvort eigi fyndist ástæða til að sleppa 
honum, en láta hina hafa uppbót. pað 
er vitanlegt, að annar þeirra hefir slept 
embætti til þess að takast þennan starfa 
á hendur, og 3000 og 2400 kr. eru ekki 
svo há laun, að ekki sje ástæða til að 
bæta þau upp.

Frsm. (Bjarni Jónsson): Jeg gleymdi 
að spyrja stjórnina, hvort hún sæi sjer 
fært að veita uppbót þessa eftir lögun- 
um. pví að ef svo væri, væri till. óþörf, 
og mundi jeg þá taka hana aftur. En 
jeg hjelt að hún væri nauðsynleg.

Jeg tók þriðja manninn með, af því 
að jeg hugði, að hv. deild mundi ekki

34
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engin ný bóla, þótt hv. þm. Dala (B. J.) 
vilji tala jafnoft og allir aðrir saman- 
lagt.

Forseti: pað mun hafa verið föst 
venja, að framsm. hefir verið leyft að 
gera stutta athugasemd, hafi þeim verið 
gefin ástæða til þess, þótt þeir hafi áður 
talað þrisvar. Og í samræm.i við það 
spurði jeg einn þeirra háttv. þm., sem 
óskað hafa, að umræðum sje slitið, 
hvort þeir vildu meina framsögumanni 
þetta. Kvað hann nei við, og leyfði jeg 
því hv. frsm. (G. Sv.) að gera stutta at- 
hugasemd. Annars er þetta mál út- 
kljáð.

Till. um að slíta umr. tafarlaust var 
samþ. með 14 : 4 atkv.

ATKVGR.
Um hina rökstuddu dagskrá frá þm. 

^S.-p. (P. J.) höfðu þessir þm. óskað 
nafnakalls: M. P., P. 0., pór. J„ S. St„ 
M. G„ E. A„ G. Sv.

Rökstudda dagskráin frá þm. S.-p„ P. 
J„ (sjá A. 214) feld með 12 :11 atkv„ 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: B. J„ E. Árna., H. K„ J. B„ M. Ó„ 
P. J„ P. p„ St. St„ Sv. Ó„ porst. 
J„ B. Sv.

nei: E. A„ E. J„ G. Sv„ J. J„ M. G„ M. 
P„ P. 0„ S. S„ S. St„ porl. J„ pór. 
J„ Ó. B.

B. K. og J. M. greiddu ekki atkv.
Einn þm. (B. St.) fjarstaddur.

Brtt. þm. Stranda., M. P„ (sjá A. 215) 
við rökstuddu dagskrána frá þm. A.-Sk. 
(porl. J.) feld með 25 :8 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu:

já: E. A„ E. J„ G. Sv„ J. J„ M. P„ S. 
S„ S. St„ pór. J.

nei: E. Árna., H. K„ J. B„ M. G„ M. ó„ 
P. J„ P. 0„ P. p„ St. St„ Sv. Ó„ 
þorl. J„ porst. J„ B. Sv„ B. J„ Ó. 
B.

B. K. og J. M. greiddu ekki atkv. 
Einn þm. (B. St.) fjarstaddur.

Rökstudda dagskráin frá þm. A.-Sk„ 
porl. J„ (sjá A. 216) samþ. með 14 : 9 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: J. J„ M. Ó„ P. J„ P. p„ St. St„ Sv. 
Ó„ porl. J„ porst. J„ B. Sv„ B. J„ 
E. Árna., E. J„ H. K„ Ó. B.

nei: J. B„ M. G„ M. P„ P. 0„ S. S„ S. 
St„ pór. J„ E. A„ G. Sv.

B. K. og J. M. greiddu ekki atkv. 
Einn þm. (B. St.) fjarstaddur.

Tillagan því talin

f a 11 i n.

5. Harðærisuppbót handa orðabókar- 
höfundnnnm.

Á 24. fundi i Nd„ fimtudaginn 16. maí, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um harð- 
ærisuppbót handa orðabókarhöfundun- 
um (A. 147).

Á 25. fundi i Nd„ föstudaginn 17. mai, 
var till. tekin til f y r r i u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
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þm. N.-p. (B. Sv.) og þeir aðrir varn- 
armenn stjórnarinnar, er talað hafa frá 
sjónarmiði þingeysku samábyrgðarinn- 
ar, skuli einmitt taka ljelegustu dæmin 
til samanburðar. Og af því að þessi lje- 
legu dæmi, m. a. mótekjan í Reykjavík, 
hafa mishepnast, þó ekki sje nema fyrst 
i stað, þá á ráðlag stjómarinnar í þessu 
máli að vera gott og gilt. Frá siðferðis- 
legu sjónarmiði er engin bót í máli, þótt 
sýnt verði fram á, að fleira hafi mis- 
hepnast, eða jafnvel verið i sukki. pess 
vegna sannar samanburðurinn við t. d. 
mótekjuna í Reykjavík ekki neitt. Hún 
var í eðli sínu að eins sumarvinna, og 
mikil áhersla var á það lögð að undir- 
búa sem best undir næsta sumar og 
næstu tíma. (Atvinnumálaráðherra: 
pað var einmitt gert i Tjörnesnám- 
unni). Nei, það var einmitt vanrækt. Ef 
menn vildu leiða verkamenn og verk- 
stjóra námunnar sem vitni, myndi það 
koma í ljós, að ekkert var búið undir 
vetrarvinnuna, enda var hún eigi ákveð- 
in fyr en svo seint, að alt varð í óreiðu.

Hæstv. atvinnumálastjórn og verjend- 
ur hennar telja tillögu nefndarinnar fara 
einungis fram á það, sem stjórnin sje 
að gera eða ætli að gera. J?að er þá ó- 
skiljanlegt, að þeir skuli leggjast fast 
á móti till., fari hún í sömu átt sem 
stjórnin nú á síðustu og elleftu stundu 
hefir ákveðið að framkvæma. Og því 
einkennilegra er það, sem þeir viður- 
kenna, að þessar framkvæmdir sjeu i 
samræmi við tillögur vegamálastjóra.

Loks vil jeg geta þess fyrir hönd 
nefndarinnar, að hv. 2. þm. Eyf. (E. 
Árna.), sem á sæti í henni, hreyfði alls 
ekki í nefndinni þeim athugas., sem 
hann gerði hjer í hv. deild í gær. Hann 
gerði aths. við tillöguna, eins og hún 
var orðuð fyrst. Var henni þá breytt

samkvæmt ósk hans og annara, og síðan 
hreyfði hann engum athugasemdum við 
hana. Sama máli er að gegna um skýrsl- 
una. Við hana gerði hann engar athuga- 
semdir, enda verður eigi sjeð, hvernig 
hann hefði átt að hreyfa athugasemd- 
um við óvefengjanlega skýrslu, sem er 
bygð á því einu, sem upplýst er í málinu.

Forsætisráðherra (J. M.): Mjer þykir 
þetta alleinkennileg „stutt athugasemd“. 
Reyndar rennur yfir alla bakka, þegar 
haldnar eru margra daga umræður, og 
síðan er gerð „stutt athugasemd“ sem 
þessi.

Jeg vil leiðrjetta misskilning á þeirrt 
orðum mínum, er jeg sagðist ekki 
mundu taka á móti tillögu sem þessari. 
Jeg átti við, að jeg myndi tafarlaust láta 
hætta verkinu, ef till. yrði samþykt, því 
þannig skildi jeg tillöguna.

Bjarni Jónsson: Samkvæmt þingsköp- 
um hefir framsm. leyfi til að tala þris- 
var í máli hverju, en aðrir þingm. tvis- 
var. Hv. framsm. (G. Sv.) hafði þegar 
talað þrisvar, og nú hefir honum verið 
leyft að taka til máls í 4. sinn. pykir 
mjer því rjettur okkar þingm., sem beð- 
ist höfum hljóðs, fyrir borð borinn, ef 
við fáum ekki að taka til máls í 2. sinn. 
Jeg fæ ekki sjeð, að hv. framsm. (G. 
Sv.) hafi meiri heimild til þess að halda 
4 ræður heldur en jeg og aðrir 2.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Hjer er orða- 
kast milli þingnefndar og stjórnar. 
Stjórnin hefir ótakmarkaðan rjett til 
þess að taka til máls, og þar sem í henni 
eiga sæti 3 menn, sem allir mega tala 
eins oft og þeir æskja, virðist ekki ó- 
sanngjarnt, þótt rjettur nefndarinnar 
eða framsögumanns hennar til andsvara 
sje lítið eitt rýmkaður. Annars er það
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er hann ber öðrum á brýn; hann bland- 
ar sjálfur saman óskyldum efnum. 
Hæstv. forsætisráðherra talaði um 
)>að í gær, að nefndin, fjárhagsnefndin, 
sem jeg er framsögumaður fyrir, legg- 
ist með till. sínum og röksemdum á 
móti þeirri stefnu að nota sem best það, 
er landið getur látið í tje. I þessu er 
engin hæfa, og vil jeg leyfa mjer að mót- 
mæla því fyrir hönd nefndarinnar. Hann 
lagði og áherslu á það, að það væru ó- 
skyld mál, aðfinslur nefndarinnar við 
stjórnina og stefna sú, sem nefndin vildi 
hafa. En þetta er svo skylt, að ekki verð- 
ur sundur skilið. Mönnum ber saman 
um, að rekstur námunnar hafi farið í 
handaskolum. Ef að eins ætti að lýsa 
því, en ekki gera ráðstafanir gegn því, 
að svo kynni að fara framvegis, þá hlypi 
þingið frá skyldu sinni. pvi ef eitthvað 
þykir fara illa, þá er það skynsamleg af- 
leiðing að gera ráðstafanir til þess, að 
því verði hagað betur eftirleiðis.

pó að hæstvirtur forsætisráðherra 
þættist tala um málið alment, þá mun 
þó flestum hafa virst hann tala um ein- 
stök atriði þess. pó vill hann eigi bera 
blak af stjórninni fyrir ráðsmensku 
hennar í þessu máli; hefir honum þótt 
öðrum það skyldara. Hann gat og þess, 
hvað hann myndi gera, ef á sig yrði 
samþykt till. sem þessi. Á þetta líklega 
að vera bending til atvinnumálastjórn- 
arinnar, hvað henni sje fyrir bestu.

Hæstvirtum forsætisráðherra óx 
fæðiskostnaðurinn eigi svo mjög í aug- 
um. Kvað hann.fæðiskostnað við björg- 
unina úr „Goðafossi", er hann strandaði 
við Straumnes, hafa orðið álíka mikinn 
fyrir manninn á dag. En þar var þó öðru 
máli að gegna. par var fæðið selt af út- 
gerðarfjelagi, er vildi hafa hagnað af 
sölunni og var því ekki sjerlega ant um 
að selja með sannvirði. prátt fyrir þenn-

an millilið varð fæðið þó ekki dýrara en 
á Tjömesi. En þar gerir landið út sjálft. 
— A Siglufirði, sem mun dýrasti staður 
hjer á landi um síldveiðitímann, var 
gott fæði ekki dýrara en þetta á gisti- 
húsum. Sumstaðar var hægt að fá það 
talsvert ódýrara, en annarsstaðar ef til 
vill nokkrum aurum dýrara.

Vil jeg þá víkja nokkrum orðum að 
kolaverðinu. Jeg hefi fengið þær upp- 
lýsingar úr áreiðanlegri átt, að verk- 
stjórar hafi símað eða ritað stjórninni 
í fyrra sumar og lagt það til, að kola- 
verðið yrði hækkað. pað var ekki gert.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi kola- 
magnið í námunni afarmikið, því nær 
óþrjótandi. Jeg hefi aftur á móti heyrt 
það haft eftir verkstjóra þeim, er sá 
um verkið, að hann teldi kolin á þrot- 
um. petta getur verið rangt, en þó er 
það einkennilegt, að þessi trúnaðarmað- 
ur landsstjórnarinnar skuli láta sjer 
þetta um munn fara. petta sýnir þó, að 
alt er á reiki í máli þessu frá hálfu 
stjórnarinnar; engin vissa fyrir neinu. 
(P. J.: Jeg efa, að þetta sje rjett hermt.) 
Jeg efa það alls ekki, en verið getur, að 
maðurinn hafi sagt hvorum sitt.

pað, sem hjer er um að ræða,er þetta: 
Landsstjórnin átti, er komið var fram á 
haust, að láta hætta verkinu, láta ekki 
reka námuna í vetur.

Menn hafa nefnt námuna í Stálfjalli 
og rekstur hennar í sambandi við þetta 
mál. Menn vita þó, að þar er kolanám 
ekki enn rekið sem atvinnugrein. Nám- 
una á fjelag, sem hefir í hyggju að varpa 
nokkrum hundruðum þúsunda til þess 
að rannsaka, hvort hjer sje um fram- 
tíðarnámu að ræða eða ekki. Fjelagið 
reynir því ekki nú að reka námuna með 
hagnaði, hefir jafnvel ekki verið fáan- 
legt til þess að selja kol. pað er kyn- 
legt, að hæstv. atvinnumálastjórn og hv.
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kolaverðinu. Jeg held, að það sje saml 
nærri lagi, sem jeg hefi sagt um gildi 
kolanna og verð það, sem mátt hefði 
selja þau við á staðnum og í nærliggj- 
andi sýslum. En jeg vil þó segja, að 
þetta, sem jeg sló fram um gildi kolanna 
gagnvart útlendum kolum, sje ekki svo 
fjarri lagi. pað hefðu verið ca. 150,000 
kr., er kolin hefðu átt að borga, ef alt 
hefði átt að jafna sig. Nú segir nefndin, 
að unnin hafi verið 1430 smál. pá hefði 
tonnið orðið að kosta 105 kr. á staðn- 
um, til þess að borga kostnaðinn.

Auðvitað þurfti að flytja nokkuð af 
kolunum í burtu, og legðis't þá flutn- 
ingskostnaður á þau. En jeg geri ráð 
fyrir því, að 3 næstu sýslur myndu geta 
tekið um 1500 smál. og sparað útlend 
kol að sama skapi. A þeim kolum hefir 
ekki orðið mikill flutningskostnaður, 
svo að smál. myndi ekki hafa þurft að 
kosta kaupendur meíra en um 120 kr. 
Hafi islensku kolin nú hitagildi að % 
hlutum á við bresk kol, myndi þetta 
svara til 300 kr. verðs á þeim. Svo þótt 
jeg slægi því lauslega fram, að námu- 
reksturinn hafi ekki verið þjóðarskaði, 
móts við það að kaupa erlend kol, þá 
ætla jeg að standa við það, einkum þeg- 
ar þar við bætist, að verð erlendra kola 
fer svo að segja alt út úr landi, en hitt 
er í landinu sjálfu. Jeg bar þetta verð á 
kolunum ekki heldur saman við kostn- 
aðinn við að vinna annað innlent elds- 
neyti; einnig að þessu leyti er reikningur 
minn óaðfinnanlegur. Jeg lagði áherslu 
á það, að rangt væri að taka málið á 
þann hátt, sem nefndin hefir gert, í stað 
þess að greina það í sundur, sem greina 
átti og óskylt er.

Mjer þótti miður, að mjer fanst umr. 
lýsa því, að menn vildu ekki hallast á 
þá sveifina að nota alt, sem landið get-

ur látið í tje. Jafnvel þótt það kosti 
fult svo mikið,semaðkaupavörurnarfrá 
útlöndum, er stórhætta í því fólgin að 
kaupa vörur afarverði erlendis og geta 
ef til vill ekki borgað þær með innlend- 
um afurðum. pað steypir löndum í 
skuldir, og væri það stórhætta fyrir okk- 
ur, eins og nú stendur á.

Jeg vona, að mjer gefist seinna kost- 
ur á að ræða þetta mál nákvæmlegar við 
nefnd þá, sem hlut á að máli, og hv. Al- 
þingi. Mig langar til að vita, hvort 
mönnum getur ekki skilist, að ástandið i 
heiminum er ískyggilegt, og það getur 
komið meir við okkur en hingað til. 
pað getur að því komið, að við spyrjum 
ekki um, hvort það borgi sig, er við 
tökum hjá sjálfum okkur, heldur reyn- 
um að nota uppsprettur landsins sem 
mest, hvað sem það kostar.

J?á gat forseti þess, að þessir þm. 
hefðu óskað umr. slitið og að gengið 
væri til atkv. tafarlaust:

Sv. Ó„ P. 0., E. J„ St. St„ Porst. J„ 
og B. St.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Mönnuni 
mun nú virðast, að jeg hafi talað nógu 
oft í þessu máli, eftir þingsköpum. En 
ekki get jeg kallað það mikið, þótt jeg 
hafi talað þrisvar á 3 dögum, og hefir 
því hæstv. forseti leyft mjer að gera 
fáar athugasemdir.

Jeg skal ekki rökræða málið; það hef- 
ir þegar verið gert og ekki tími til þess 
frekar. Ummælum hæstv. forsætisráðh. 
þarf jeg ekki að svara; reikningar eða 
útreikningar hans hafa verið raktir og 
hraktir hjer í hv. deild, en því miður var 
hann þá ekki við staddur.

Jeg vil þó geta þess að hann gerir sig„ 
að mínum dómi, sekan í því hinu sama,
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vænti þess, að þeir hv. þingm., sem 
kunna að hafa mótmælt því, sem jeg 
sagði, hafi gætt þess, að jeg fór alls ekki 
inn á aðfinnigar hv. frsm. (G. Sv.), að 
því leyti sem þeir snertu framkvæmd 
verksins, því um það fann jeg mjer ekki 
skylt að segja neitt. Jeg talaði alment 
um málið sem lið í hinum almennu 
dýrtíðarráðstöfunum, sem gerðar hafa 
verið, og í sambandi við það hjelt jeg 
því fram, að í því væri engin skynsam- 
leg meining að taka nú fyrir kverkar á 
öllu kolanámi á Tjörnesi, einkum ef svo 
mætti álíta, að námureksturinn væri nú 
kominn í það lag, er alment væri álitið 
hyggilegt. póttist jeg þar hafa fyrir mjer 
það, sem þingið sjálft hefir að gert und- 
anfarið, og jafnvel annars nú, og stefnir 
í þá átt, að nú stæði svo á hjer, að menn 
ættu að reyna að bjargast sem mest af 
sinu eigin. Um það hefir verið deilt, 
hvort till. hv. fjárhagsnefndar taki fyrir 
kolanám af hálfu landsstjórnarinnar. 
Skal jeg ekki fara út í þá deilu, því að 
það atriði kemur mjer ekki við, nema 
að því leyti, sem allri stjrninni koma 
við almennar bjargráðaráðstafanir. En 
jeg vil segja, að ef þetta mál heyrði 
undir mína deild, þá mundi jeg láta 
hætta kolavinslu á Tjörnesi, ef tillagan 
væri samþykt, þar sem það er lagt 
stjórninni á herðar að sjá svo um, að 
enginn halli verði af þessum rekstri. 
pað er krafa, sem að minni skoðun, ekki 
er hægt, eftir atvikum, að gera gagnvart 
neinni stjórn, enda virðist þingið í fyrra 
ekki hafa látið sjer detta slikt i hug. 
Hitt er annað mál, að það er auðvitað 
á ábyrgð stjómarinnar, ef framkvæmdir 
í málinu eru óforsvaranlegar. pað, sem 
jeg fann að, var það, að blandað væri 
saman fyrirtækinu í heild og hinu, 
hvort framkvæmdirnar væru óforsvar- 
anlegar eða ekki.

Jeg heyri sagt, að hv, þm. N.-ísf. (S, 
St.), hafi lagt þann skilning í orð mín, 
að stjórnin hefði haft óbundar hendur 
til að fara ráðlauslega að. J?að er ósann- 
að, að svo hafi verið, en það er misskiln- 
ingur hans, að jeg hafi sagt nokkuð um 
það. Jeg sagði beint hið gagnstæða.

Hv. þm. (S. St.) sagði, að jeg mundí 
ekki hafa talað svo borginmannlega, ef 
jeg hefði ekki treyst því, að hafa fylgi 
hjer í hv. deild. Jeg skil nú ekki þenn- 
an útúrdúr, enda hefir hann liklega 
ekki verið til annars en koma að setn- 
ingu, er honum hefir fundist hnittileg. 
Annars get jeg sagt hv. þm. N.-Isf. (S. 
St.), að jeg er ekki svo fjarskalega 
smeykur,þótt jeg hefði ekkistóraskjald- 
borg um mig. Við erum báðir komnir 
á þann aldur, jeg og hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.), að við ættum að taka með still- 
ingu þvi, sem að höndum ber.

En þar sem jeg heyrði ekki ræðu hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.), get jeg ekki svarað 
henni frekar, en býst annars ekki við að 
þurfa að tala mikið um máhð framar, 
einkum eins og það horfir nú við.
Jeg veit ekki, hvað hv. þm. Stranda. 
(M. P.) hefir sagt, en hefi heyrt, að 
hann hafi farið þeim orðum um málið, 
að það þyrfti að sýna og sanna þjóð- 
inni, að það væri stjóminni að kenna, 
hve illa hefði farið með Tjörnesnámu- 
reksturinn. Sje svo, þá er þetta ekki 
neina rjett. Ef þessi hv. þm. (M. P.) get- 
ur sannað deildinni, að það sje að eins 
stjórninni að kenna, að námureksturinn 
á Tjörnesi hafi ekki borgað sig, þá ætti 
hún sannarlega að greiða atkvæði á móti 
þessari till., því að þá er bótin ekki i 
því, að hætta við námureksturinn, held- 
ur í þvi, að breyta til um umsjón og 
framkvæmd verksins.

Mjer er sagt, að einhver hv. þm. hafi 
tekið til athugunar útreikning minn á
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íla langt, því að jeg hefi ekki hlustað á 
nema tvo síðustu ræðumenn. Eru það 
þá eitt eða tvö atriði í ræðu hv. 2. þm. 
Ám. (E. A.), sem jeg vildi minnast á, 
því að þar drap hann á tvö atriði, sem 
enginn hefir áður minst á eins nákvæm- 
Iega.

pað er þá fyrst, að hann taldi vansjeð, 
að byggingarkostnaður, eða verð á hús- 
um við námuna, stæði í hlutfalli við 
æntanlegt kolanám á staðnum. Jeg skal 

laka það fram um kolamagnið, að það 
kolalag, sem sjest þar í hlíðinni, hefir 
verið talið svo kilom. skifti á lengd. Svo 
ef útlit er fyrir, að kolanámið haldi á- 
fram, þá er kolamagnið því ekki til 
hindrunar, að hús og byggingar þurfi 
lengi að nota.

Annað, sem sami hv. þm. (E. A.) 
mintist á, var, að gera hefði þurft áætl- 
un um kolanámukostnaðinn áður en 
verðinu væri slegið föstu. Sú áætlun 
hefir verið gerð, en ekki er hægt að 
miða við allan kostnað, svo sem við 
námugöng o. s. frv. En fyrst var miðað 
við það, sem það kostar að taka lausleg 
kol úr bakkanum,en þó varfariðnokkuð 
hærra. Svipuð reynsla hefir orðið í 
Hringversnámunni, að áætlunin hefir 
orðið of lág.

Sami hv. þm. (E. A.) talaði um brjef 
Einars Gunnarssonar, en tók það ekki 
fram, sem E. G. og fleiri hafa að lok- 
um tekið fram um reikningsskilin. Og 
þess vil jeg geta, að ekki hafa verið 
lögð fram fullkomin skilríki fyrir öllu, 
sem gert hefir verið í málinu. Virtist þm. 
telja, að á tilteknu tímabili hafi ekkert 
verið hirt um að fá vitneskju um fram- 
gang starfsins og hag námuiinar. par 
sýnist hann hafa of mjög farið eftir 
gömlu setningunni: „það sem ekki er 
til í málsskjölunum, er ekki til í heim- 
inum“. pað er ekki nóg að byggja á

því einu, er kemur fram í skjölunum. 
Jeg hefi getið um margt, sem ekki kom 
fram í nál., og hefir sumt af þvi farið 
fram í „privat“-brjefum og sumt í sím- 
tölum og símskeytum, og þá ekki lík- 
legt, að menn hafi alment vitað um það.

Dæmið, er sami hv. þm. (E. A.) dró 
fram um 8 menn móti 40, er ekki fyrsta 
sagan, sem h e y r s t hefir og þingm. 
varpa svo fram hjer á þinginu rann- 
sóknarlaust. En göngum nú út frá, að 
sagan sje sönn. Get jeg þá gefið líklegar 
upplýsingar. Skal jeg geta þess, að Ak- 
ureyringar hafa haft gömlu aðferðina, 
að taka kohn úr bökkunum, þar sem til 
næst, en grafa ekki námugöng. Nú 
vörðu menn tíma í að grafa námugöng, 
og að því vann mikill hluti þeirra verka- 
manna, er unnu við Tjömesnámuna hjá 
iandssjóði, um eitt skeið, og verður þá 
skiljanlegt, að þeir, sem að sliku stóðu, 
hafi eigi losað mikil kol á meðan. Sagan 
sannar því ekki það, sem til er ætlast, 
þó hún væri sönn. Hvort þeir hafa að 
öðru leyti unnið eins vel og hinir get 
jeg ekki um sagt, og varla háttv. þingm. 
heldur.

Annað hefi jeg ekki sjerstakt að at- 
huga. En svo finst mjer nú tími til kom- 
inn að ganga nær tillögunum, sem fyrir 
liggja. Jeg ætla mjer alls ekki að mæla 
með neinni sjerstakri tillögu og heldur 
ekki að mælast undan umræðum, því 
vafalaust hafa þær skýrt máhð eitthvað, 
þó einkennilega lítið sje, móts við tima- 
lengd og fyrirferð, því mjer minst mörg- 
um hafa miður tekist að þjappa orðum 
sínum saman og vera stuttorðir og 
gagnorðir.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg hefi því 
miður ekki getað verið við umræðurnar 
í dag, og hefi þvi ekki getað heyrt þær 
athugasemdir, er komið hafa út af þeim
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notum geta komið síðar við mótekjuna, 
þótt hætt sje við, að verkfærin hafi til 
muna gengið úr sjer. Seldur mór o. fl. 
nam 65,000 kr. En tekjuhallinn varð 
75,000 kr. pó er ekki þar með reiknað 
áhaldaslit o. þ. u. 1.

Ekki verður sagt, að flanað hafi verið 
út í þetta fyrirtæki í bhndni. Allur kostn- 
aðurinn var reiknaður fyrirfram af hæf- 
asta manni. Ráðgert var að selja smál. 
af mónum á 25 kr. En þegar til kom og 
farið var að selja móinn, kom það í ljós, 
að framleiðslan var miklu dýrari en á- 
ætlað hafi verið. þess vegna var verðið 
hækkað úr 25 kr. upp í 45 kr. handa 
þeim, sem pantað höfðu mó, en 50 kr. 
kostaði smál. þá, sem eigi höfðu móinn 
pantaðan. En ef átt hefði að selja mó- 
inn bænum að skaðlausu, hefði hann 
orðið að vera ferfalt dýrari en gert var 
ráð fyrir í fyrstu, og var þó verðið þá 
ákveðið hærra en tíðkast hafði manna 
á millum. Mórinn hefði þá þurft að vera 
eins dýr og Tjömeskolin, til þess að sá 
útvegur gæti borið sig. Og það er þó á- 
reiðanlegt, að þótt þessi kol sjeu mis- 
jöfn að gæðum, eru þau, upp og ofan, 
stórum betri en ljelegur mór.

Jeg hefi nú viljað benda á þessi dæmi 
til samanburðar, til þess að sýna, hversu 
erfitt er að takast á hendur slík fyrir- 
tæki sem þetta, ef þau á að reka í stórum 
stíl. Og ýmsar ásakanir í stjórnarinnar 
garð um það, að hún hafi flanað út í 
þetta Tjörneskolamál, eru ekki rjett- 
mætar. Undirbúningsleysi var ekki til 
að dreifa í móvinslu Reykjavíkur, því 
að alt var þetta reiknað út fyrirfram. Og 
þó fór sem fór. Jeg hygg, að dómarnir 
um kolanámið á Tjömesi verði vægari 
þegar menn bera þetta saman og at- 
huga vel alla málavexti. En hitt er ann- 
að mál, hvort halda eigi áfram þessum

námurekstri. Menn virðast yfirieitt á 
því, að honum eigi ekki að halda áfram, 
ef sýnt er, að hann ber sig ekki i sumar.

Stjórnin hefir nú reynt að gera um- 
bætur á því, sem aflaga hefir farið. 
Meðal annars hefir húnfaliðyfirumsjón- 
ina að öllu leyti verkfræðingi landsins, 
og í samráði við hann hefir hún útveg- 
að nýjan verkstjóra, sænskan, duglegan 
mann og reyndan, frá brúnkolanámun- 
um á Skáni. Er hann nú kominn norður 
og er að koma nýjum rekspöli á námu- 
reksturinn, og er haft fyrir satt, að hon- 
um muni takast að koma á ýmsum um- 
bótum og sneiða hjá þeim skerjum, sem 
fyrirtækið hefir áður steytt á. Mun þing- 
ið geta treyst því, að þar komist á það 
skipulag, er vel má við una. Væri því 
óráð að hnekkja fyrirtækinu nú, en það 
væri nokkuð sama sem ef nú ætti að 
segja sem svo: „Nú dugir ekki að vinna 
námuna lengur, nema það sje víst, að 
náman beri sig þegar“.

Hv. þm. Stranda. (M. P.) virtist vilja, 
að verð kolanna væri ákveðið svo, að 
það væri hjer um bil vist, að náman geti 
bori sig. En það er ekki svo auðvelt, því 
að ekki er hægt að segja fyrirfram, hve 
miklu megi ná á hverjum stað, og kola- 
lög, sem hægt er að ákveða þyktina á í 
?rið, geta dregist saman eða þynst, eða 
afnvel þorrið. pað væri því ekki hægt 

að selja neitt fyr en búið væri að afla 
einhverrar tiltekinnar smálestatölu, og 
ákveða svo verðið eftir kostnaðinum við 
öflun þessa smálestfjölda, en það væri 
ekki hagfelt fyrirkomulag. Jeg hygg, að 
yfirleitt sje ekki hægt að setja verðið á 
"vrirfram, fyr en rikari reynsla er feng-
in en enn er orðin í þessu efni.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg hefi 
ekki ástæðu til þess að þessu sinni að
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ar oft kostnaði, en síður í stórum stíl. 
— Vafalaust hefði orðið ódýrara fyrir 
landssjóð að láta verkamennina fæða 
sig sjálfa. En á hinn bóginn mun þó of 
mikið gert úr fæðiskostnaðinum, því að 
þegar þess er gætt, að fæði hefir kostað 
um eina krórtu á dag á venjulegum tím- 
um, þá er alls ekki óeðlilegt, að fæðið 
kosti nú þrjár krónur. Jeg skal benda á 
það til samanburðar, að á botnvörpu- 
skipunum íslensku hefir fæðið kostað 
jafnvel yfir 3 kr. Nú er skortur á ýms- 
um efnum, og margí dýrara þarna 
nyrðra, t. d. aðflutningar o. fl. En auð- 
vitað má gera ráð fyrir, að verkamenn 
hefðu ekki verið eins heimtufrekir, ef 
þeir hefðu fætt sig sjálfir, og mundi 
sá háttur hagkvæmari. Jeg býst við, að 
uýi ráðsmaðurinn kippi þessu í lag. 
(Atvinnumálaráðh.: J?að er þegar gert).

Hv. þm. Stranda. (M. P.) gerði tals- 
vert úr því, að stjórnin hafi spilt fyrir 
kolanámi með þessu ráðlagi sinu; það 
mundi fæla aðra frá að reka þennan 
iðnað. En jeg get ekki fallist á þetta; þvi 
að menn hafa líka fyrir augum meiri 
fyrirmyndarnámurekstur, sem þeir geta 
miðað við. (M. P.: Til guðs lukku). En 
jeg skal samt láta ósagt, hvort reynsla 
annara námurekenda verður til þess að 
glæða áhuga manna á námurekstri. 
Náman í Dufansdal hefir að minsta 
kosti oft lagst niður, og hvert fjelagið 
af öðru gefist upp við að halda þar á- 
fram kolanámi. Og um námuna í Stál- 
f jalli er það sagt, að þar hafi orðið geysi- 
legur tekjuhalli. Hún var rekin í stór- 
um stíl, og áhöld nægileg, en þó er sagt, 
að hallinn hafi orðið þar öllu meiri en 
á Tjörnesi. Annarsstaðar hafa námur 
verið reknar í smáum stíl, t. d. í Bol- 
ungarvík, og þó ekki þótt svara kostnaði. 
En jeg álít, að þar sem þingið samþykti

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

jafnríka áskorun til stjómarinnarifyrra 
um kolanám, þá hefði það verið óverj- 
andi af stjórninni, ef hún hefði ekki 
haldið náminu áfram á þessum stað, 
nema hún hefði haft skilriki fyrir, að 
það borgar sig betur annarsstaðar. Hv. 
þm. Stranda. (M. P.) sagði, að stjórnin 
hafi ekki gengið eins langt í því að afla 
kola og gert er ráð fyrir i till., því að 
hún hefði ekki getað fullnægt kolaþörf 
landsmanna. Hjer er hann þá að áfella 
stjórnina fyrir það, að hún hafi gert 
of lítið aðrir saka hana fyrir, að hún 
hafi látið vinna of mikið. En að krefj- 
ast þess, að stjórnin geri kolanámið að 
atvinnufyrirtæki, er alveg svari kostn- 
aði, er ekki mikil sanngimi, eftir þeirri 
reynslu, sem á var að byggja. Hjer var 
ekki á vísan að róa. En till. þingsins i 
fyrra var fram sett sem öryggis- og dýr- 
tíðarráðstöfun, en gerði ekki ráð fyrir, 
að settur yrði á stofn atvinnurekstur, 
sem víst væri að myndi borga sig.

Til samanburðar má benda á mótekj- 
una í Reykjavík. Aðstaða til mótekju 
hjer, er ólíkt betri en til kolanáms á 
útkjálka lands. par eru örðugleikamir 
miklir og hlutföll milli kostnaðar og 
uppskeru óvís. Aftur á móti er mótekja 
vel þekt á landi hjer. J?ar er alt vitað 
fyrirfram, nema veðráttan; því að henni 
er mótekjan allmjög háð.

Nú rjeðst bærinn í að taka upp mó á 
góðum stað í landi bæjarins, þar sem 
kunnugt var um þykt og gæði mólags- 
ins og aðstöðu alla. Lærður verkfræð- 
ingur var fenginn til þess að hafa um- 
sjón með verkinu. Mótekja þessi kostaði 
um 190,000 kr. par af er talið, að varið 
hafi verið til ýmissa umbóta 17,000 kr. 
og 33,000 kr. til áhalda. pessar 50,000 
kr. hafa því ekki farið í eyðslu, heldur 
til „undirbúnings og áhalda“, sem að

33
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þing (1917). En jeg get ekki fallist á, að 
ábyrgð þingsins hafi verið þar með lok- 
ið. pví að í fyrra lagði þingið einmitt 
grundvöllinn undir rekstur Tjörnes- 
námunnar, þeirrar námunnar, sem talin 
var þá einhver arðvænlegasta kolanám- 
an í landinu. par höfðu margir stundað 
kolanám áður með dágóðum árangri, 
einkum sumarið 1917, og ætluðu að 
halda kolanáminu áfram. En annars- 
staðar hefði það gengið miklu ver, t. d. 
í Dufansdal.

það var því í alla staði eðlilegt, að 
stjórnin ljet einmitt byrja kolanám á 
Tjörnesi, samkv. áskorun aukaþingsins, 
og er það viðurkent, að þessi b y r j- 
u n sje af hvötum þingsins. — En hinu 
hafa ýmsir háttv. þingmenn neitað, að 
framhaldið sje á þingsins ábyrgð. 
petta þárf að leiðrjetta. Skal jeg nú 
minna á það, að bjargráðanefndir þings- 
ins 1917 báru fram þingsályktunartil- 
lögu i báðum deildum, þar sem fastlega 
er skorað á stjórnina, að snúast sem öfl- 
uglegast að kolanámi. Vil jeg, með leyfi 
hæstv. forseta leyfa mjer að lesa upp 
úr þessari þingsál. frá bjargráðanefnd- 
um, er samþykt var í báðum deildum og 
loks í sameinuðu þingi (31. júlí 1917):

„Alþingi ályktar að skora á stjórn- 
ina að vinda sem bráðastan bug að 
innlendu kolanámi á þeim stöðum, 
sem menn finna hentugasta, svo að 
fylt verði eldiviðarþörf landsmanna, 
þótt engi erlend kol náist.

Jafnframt ályktar Alþingi, að heim- 
ila stjórninni fje úr landssjóði til 
nauðsynlegra framkvæmda í þessu 
máli, svo sem til verkfærakaupa, til 
torfbæja yfir verkamenn, til kaupa 
eða leigu á námunum.“
Eins og allir sjá, veitti þingið stjórn- 

inni þá brýning með tillögu þessari, að

óverjandi hefði verið annað en verða 
við henni, jafnvel þótt stjórnin hefði 
verið orðin því afhuga áður. Og þann 
veg skildi líka stjórnin áskorun þessa 
í fyrra, eins og sjest af ummælum hæst- 
virts atvinnumálaráðherra þá, og þing- 
tíðindin bera með sjer. — þingið krefst 
þess að stjórnin vindi sem bráð- 
astan bug að því að afla innlendra 
kola, og það svo mjög, að nægi, þótt 
e n g i n kol fáist frá útlöndum. Enn 
fremur er henni heimilað fje til torf- 
bæjagerðar, verkfærakaupa 
o. fl. Af þessu er auðsætt, að ætlast hefir 
verið til, að námureksturinn stæði til 
langframa og yfir vetrartimann. Stjórn- 
in hafði því ekki einungis heimild til 
þeirra ráðstafana, sem hún gerði, held- 
ur beina áskorun og fvrirskipun Alþing- 
is. Jeg fæ því eigi sjeð, að stjórnin hafi 
gert annað en það, sem var í fylsta sam- 
ræmi við vilja þingsins, er hún ljet halda 
áfram kolanáminu í Tungulandi, með 
auknu mannafli, og byggja þar hús til 
vetrarvistar.

pá hefir verið deilt um það, hvort 
rjett hafi verið af stjórninni að festa 
kaup á námunni. Heimild hafði hún til 
þess frá þinginu, og þegar gert var ráð 
fyrir, að kolanámið yrði rekið í stórum 
stíl, virtist auðsætt, að hagkvæmara 
væri að kaupa námuna heldur en greiða 
fyrir hverja smál., sem upp væri tekin, 
þar sem gjaldið var orðið hátt vegna 
vaxandi samkeppni um rjettindin.

Jeg skal ekki rekja nánar einstök at- 
riði þessa máls, en tel vafalaust, að hjer 
sem annarsstaðar hefði margt mátt fara 
betur úr hendi um rekstur námunnnar. 
Hefir það komið hjer fram, sem oft vill 
við brenna á landi hjer, að námurekst- 
ur, sjerstaklega i stærri stíl, hefir ekki 
gengið sem æskilegast. pað hefir þegar 
sýnt sig, að kolanám í smáum stíl svar-
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segja, að allur sá mismunur stafi af ó- 
heppni eða vankunnáttu verkamanna. 
Hitt mun rjettara, að óhepni valdi að 
nokkru leyti, en að öðru leyti ráðleysi. 
pvi að ekki virðist það vera sennilegt, 
að maðurinn, sem fyrir verkinu stóð, 
hafi verið svo fávitur, að hann veldi lje- 
legustu mennina til vinnunnar. En ef 
svo væri, sýnir það, að stjórnin hefir 
verið i meira lagi óheppin að lenda á 
slikum manni.

þá má nefna fæðupeningana. por- 
steinn kaupmaður Jónsson varði 2 kr. 
á mann á dag i fæðu. En landsstjórnin 
ver í það 3.20 kr. á dag, eða 1.20 kr. 
meira. Ósennilegt virðist, að verkamenn 
landssjóðs hafi etið því meira en verka- 
menn porsteins, heldur mun hitt sanni 
nær, að ver hafi verið haldið á fæðu 
landssjóðs. (H. K.: peir hafa unnið 
meira!). En að hverju? Minni voru kol- 
in miklu, er þeir tóku, að tiltölu. pó 
má vera, að landssjóðsfæðan hafi verið 
að einhverju leyti betri, en fremur mun 
þessi mikli munur stafa af ráðleysi.

Mjer dettur í hug saga, sem jeg hefi 
heyrt að norðan og mun vera sönn, að 
8 verkamenn frá Akureyri hafi á sama 
tíma tekið upp jafnmikið kolamagn og 
40 landssjóðsmenn.

pó að saga þessi kunni að vera ýkt, og 
jeg viti ekki um sönnur á henni, mun 
hún þó ekki vera gripin úr lausu lofti. 
Verkin sýna líka merkin. Einstakir 
menn, sem rekið hafa kolanám, hafa 
komist klaklaust frá þvi, en landssjóður 
hefir beðið stóra-halla. Vinnuskilyrðin 
hafa verið jöfn; hv. þm. S.-jping. (P. J.), 
sem segist vera sanngjam maður og sí- 
felt leita sannleikans, mundi hafa getið 
þess í ræðu sinni, ef svo hefði ekki ver- 
ið; því að auðvitað vill hann líka láta 
aðra njóta sannleikans.

Jeg skal ekki fjölyrða inn till. og dag-

skrámar. Jeg hefði getað sætt migviðtill. 
nefndarinnar. Dagskrárnar fara að vísu 
að efni til i svipaða átt. Dagskrá hv. þm. 
S.-ping. (P. J.) sýnist einna óákveðnust. 
Frá mínu sjónarmiði er engin hætta á 
að samþykkja till. nefndarinnar, af því 
að hún taki fyrir kverkar námurekstr- 
inum þegar í stað. þar segir, að stjómin 
reki ekki námuna nema með hverfandi 
litlum halla. í þessu felst, að lands- 
stjórnin eigi að leita fyrir sjer með 
þeirri stjórn, sem nú er ráðin við nám- 
una. En þegar leitinni er lokið, eigi að 
afráða, hvort hyggilegt sje, að reka 
kolanámið áfram. Hjer er að eins ekki 
sett neitt tímatakmark, eins og i dag- 
skrá hv. þm. A.-Sk. (porl. J.) og brtt. En 
jeg býst við, að í sama stað komi, hvort 
sem ofan á verður. Jeg hygg, að eftir 
þá reynslu, sem fengin verður i sumar, 
verði hægt að ganga úr skugga um, 
hvort kolanám þetta svari kostnaði.

Benedikt Sveinsson: þetta mál hefir 
nú verið rætt rækilega frá ýmsum hlið- 
um og skýrst að mörgu leyti ljósar en 
sjá má af skýrslu nefndarinnar á þgskj. 
111. pví vitanlega var ekki hægt að segja 
alt, sem segja mátti, í einni skýrslu.

Jeg ætla að minnast dálítið á ábyrgð 
þingsins gagnvart þessu máli. Mjer finst 
að stjórnin sje helst til þunglega vitt 
fyrir að hafa tekist námureksturinn á 
hendur og haldið honum áfram. Hv. þm. 
N.-ísaf. (S. St.) sagði að vísu, að áskor- 
un þingsins um að afla kola, hafi verið 
sjálfsögð ráðstöfun og vítavert af þing- 
inu, ef það hefði látið hana undir höfuð 
leggjast. Hjer mun hv. þm. hafa átt við 
áskorun þá, er fram kom á aukaþinginu 
1916—17. Á sama máli virtist hv. þm. 
A.-Sk. (porl. J.) vera. Hann kvað rekstur 
inn hafa verið að meira eða minna leyti 
á ábyrgð þingsins, alt fram á siðasta



508Þingsályktunartillögur feldar.

Tjðrnesnáman.

5Ö7

á Norðurlandi. Að þvi hlýtur þá að reka, 
að ekki þurfi lengur að nota húsin og 
þau verði að rifa niður. Mikið af verði 
þeirra hlýtur þá að ganga í sjálft sig. 
Húsið er bygt úr torfi, og fyrir torf- 
verkið fæst auðvitað ekkert, svo það sem 
verðgildi er í, er ekki annað en timbrið 
og járnið og glerið, því glerrúður eru 
liklega i húsunum. Hallinn hlýtur þvi 
að verða meiri en hann er talinn, en verð 
húsanna ekki eins mikið og i þau var 
lagt. En þetta er atriði, sem ekki er alls- 
kostar hægt að kenna neinum um. Fyrst 
talið var sjálfsagt að byggja, þá hlaut 
það að hafa kostnað í för með sjer. Og 
hjá þvi varð ekki komist, þar sem hugs- 
að var til að hafa þar vetrarvinnu. Hall- 
inn er því líklega meiri en hann er tahnn 
í skýrslunni, eftir því sem komið hefir 
fram í umræðunum.

Jeg hefi ekki heyrt það tekið fram af 
stjórninni eða forsvarsmönnum hennar, 
að hún hafi haft nein reikningsskil í 
höndum, þegar byrjað var að selja kol- 
in. pví þó eitthvað af þeim kostnaði, sem 
þá var á fallinn, hafi átt að koma á ó- 
upptekin kol, þá hefði þó verið betra að 
hafa eitthvað fyrir sjer, þegar verðið var 
lagt á kohn. þetta er það,sem kaupmenn 
gera yfirleitt, — og meðal þeirra lands- 
verslunin, — þegar þeir ákveða verð á 
vöru sinni. Landsverslunin t. d. hefir 
fyrir sjer reikninga, sumpart alveg upp- 
gerða og sumpart áætlaðan kostnað, 
sem stafar af því, að hafa keypt vöruna 
og flutt hana o. fl. Jeg get ekki sjeð 
annað en að það hefði verið gott og al- 
veg sjálfsagt fyrir stjómina, að hafa 
slíka reikninga eða áætlanir fyrir sjer, 
þegar verðið á kolunum var ákveðið. 
Jeg efast ekki um, að aðrir, sem tóku 
upp kol þama til að selja, bæði por- 
steinn Jónsson og Verkamannafjelag

Akureyrar, hafi reynt að gera sjer grein 
fyrir, hve mikið fje þeir höfðu lagt fram 
og hafi bygt á því, hve hátt verð þeir 
skyldu setja á vömna.

Svo virðist mjer sem stjómin hafi 
verið of umburðarlynd og helst til ró- 
leg, þegar hún fjekk brjefið frá trúnað- 
armanni sínum um ástandið við nám- 
una, hvort sem það nú var einkabrjef, 
eða ætlast var til að það væri „joumali- 
serað“, það skiftir engu máli. pegar 
stjómin fær lýsingu hans á ástandinu, 
þá hefði átt að hefjast handa samstund- 
is. Stjómin gat ekki fyrirfram gengið 
út frá að skýrslan væri röng, því mað- 
urinn er greinargóður og ekki liklegur 
til að skýra rangt frá þvi, sem hann er 
sendur til að eftirlíta. Jeg get ekki sjeð 
annað en að stjómin hafi látið málið 
vera alt of lengi óaðgert. pað er 17. nóv., 
sem þetta brjef er skrifað, og ekki fyr 
en 3V2 mánuði síðar er vegamálastjóra 
fengin yfirstjóm alls verksins. pað hefir 
óneitanlega staðið nokkuð lengi á fram- 
kvæmdum í þessu máli, og hefði vafa- 
laust ekki þurft að taka svona langan 
tima.

Mikið hefir verið um það talað, að
þetta fyrirtæki hafi verið tilraun. Og það
er vafalaust rjett, að nokkuð af því, sem
miður hefir farið, mætti skrifa á dálk
óhepninnar. Stjórnin hefir verið óhepp-
in í vali sinu á mönnum og mennimir
hafa verið óhepnir i starfi sínu. En það
er ekki svo auðvelt að greiða alt í sund-
ur. pegar dæma skal um rekstur nám-
unnar, verður að leita til þeirra, er rekst-
urinn önnuðust, og þá til hinna, sem
fyrir verkinu stóðu. pað er að visu satt,
sem sagt hefir verið, að rekstur af hálfu
hins opinbera er dýrari en rekstur ein-
stakra manna. En hjer virðist sá munur
þó vera mikill. Og hæpið mun vera að 

*
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landssjóðs kostnað og reyna þá að 
leigja námuna út, og með áskorun til 
stjórnarinnar að taka þetta ráð, tekur 
deildin fyrir næsta mál á dagskrá."

Jeg býst við því, að jafnvel háttv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) geti greitt atkvæði með 
þessari dagskrá, þvi í henni er ekki nefnt 
neitt uin traust til stjórnarinnar, enda 
ætti það illa við i þessu máli, og síðbúið 
mun það verða frá mjer.

Einar Arnórsson: Jeg hefði aldrei trú- 
að því, að svona mikið eldsneyti væri í 
Tjömeskolunum. petta er 3. dagurinn, 
sem logar i þeim hjer í deildinni og ekki 
sjeð fyrir endann á þeim loga enn. J?að 
mun mega segja, að það sje þýðingar- 
laust að ræða um þetta mál lengur. Eftir 
því, sem komið hefir fram við unir., 
verður ekki annað sjeð en að skýrsla hv. 
frsm. (G. Sv.) sje i alla staði rjett. Jeg 
hefi eki heyrt að tölur hennar hafi verið 
vjefengdar og tekjuhallinn er viður- 
kendur rjettur af hæstv. atvinnumála- 
ráðherra. Hæstv. forsætisráðherra er sá 
eini, sem reynt hefir að setja dæmið upp 
öðru vísi. Hæstv. atvinnumálaráðherra 
gat þess að eins, að ekki væri búið að 
endurskoða reikningana og við endur- 
skoðunina gætu komið fram einliverjar 
skekkjur, annaðhvort of eða van. En 
þetta er svo óveruleg athugasemd, og 
það getur aldrei orðið um mikinn mun 
að ræða.

Hæstv. forsætisráðherra virtist byggja 
helst á því, að kolin væru í raun og veru 
meira virði en þau hafa verið virt. Jeg 
þori ekki vel að dæma um þetta. En væri 
svo, að Tjörneskolin ættu að kosta 100 
kr. smálestin við námuna, þá er það á- 
reiðanlega of hátt í samanburði við verð 
á breskum kolum í fyrra. Hf. „Kol og 
Salt“ seldi þá sín ágætu „steam“-kol á

300 kr. smálestina. Ef Tjörneskolin 
kosta 100 kr. norður við námuna, þá 
mundu þau kosta 160—170 kr. hjer. 
Byggi jeg það á bæjarstjórnarkolunum 
úr Tjörnesnámunni i fyrra, sem seld 
voru hjer á 100 kr. smálestiii, en keypt 
þar á 35 kr. Jeg geng út frá að bæjar- 
stjórnin hafi ekki sjeð sjer fært að selja 
þau hjer undir 100 kr. og hefir því lagt 
á þau 65 kr. á smálest fyrir flutnings- 
kostnaði og rýrnun. Hefði nú verið rjett 
að selja þessi kal á 100 kr. smálestina, 
norður við námu, þá hefðu þau áreiðan- 
lega orðið að vera betri en þau voru. 
Eftir minni reynslu af þeim Tjörnes- 
kolum, sem jeg fjekk, þá vildi jeg miklu 
lieldur kaupa bresk kol fyrir 200% 
hærra verð. Jeg segi ekki, ef kolin 
væru vel aðgreind, að hlutfallið yrði þá 
annað; en eins og þau voru,vil jeg miklu 
heldur þau bresku. En aðgreiningunni 
var mjög ábótavant. Hæstv. atvinnu- 
málaráðherra má ekki skilja það svo, að 
jeg kenni honum það persónulega, þó 
að aðrir ætlist til þess, að þingmenn eða 
stjórnin sjeu sendir á berjamó; þó ætl- 
ast jeg ekki til þess að stjórnin fari norð- 
ur á Tjörnes að vinsa kol. (B. J.: 
Jeg er ánægður, ef háttv. 2. þingm. 
Árn. er sendur á berjamó). Háttv. þm. 
Dala (B. J.) verður að vera með, ef hann 
þá má vera að því, vegna fossanefndar- 
starfsins,

Viðvíkjandi reikningsuppgerðinni, 
um hús og áhöld á staðnum, þá mun 
vera erfitt að gera það upp, og líklega 
ikleift að gera það, svo rjett sje. Nefnd- 
in hefir ekki talið húsin og verkfærin 
með til reksturskostnaðarins. Getur þó 
verið álitamál, hvort svo hefði ekki átt 
að vera að einhverju leyti. pað er ekki 
líklegt að kolalögin sjeu svo mikil, að 
þau endist eins lengi og húsin standa. 
Eins og kunnugt er, geta hús staðið lengi
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eh alt annað á 300 kr. pað er þó lægra 
en 360 kr. Væru nú Tjörneskolin reikn- 
uð á 100 kr. smálestin á staðnum, þá 
yrðu þau nokkuð dýr, þegar búið væri 
að flytja þau til kauptúna víðsvegar á 
landinu, t. d. hingað til Reykjavíkur. 
Má þar miða við kolin, sem bæjarstjóm 
Reykjavíkur keypti af námunni í fyrra. 
pá var smálestin seld á 35 kr. við nám- 
una, en komin til Reykjavíkur, voru þau 
seld á 100 kr. Geri jeg ráð fyrir, að bæj- 
arstjórnin hafi ekki sjeð sjer fært að 
selja þau lægra verði. Eftir því ættu 
kolin að kosta 165 kr. smálestin hjer í 
Reykjavík, með því verði, sem hæstv. 
forsætisráðherra telur nú sanngjamt. pá 
veit jeg að menn skoða ekki huga sinn 
um það, hvort þeir eigi heldur að kaupa 
útlend kol fyrir 325 kr. smálestina, eða 
innlend kol, e i n s o g þau koma úr 
stjómarnámunni á Tjörnesi, fyrir 165 
kr. —

pá ætla jeg ekki að segja meira til 
hæstv. forsætisráðherra, fyrst hann er 
ekki við. En eina setningu í ræðu háttv. 
þm. S.-J?. (P. J.) finst mjer ástæða til 
að athuga; hann sagði, að ef þingið sam- 
þykti þessa tillögu, þá væri það i ósam- 
ræmi við það, sem gert væri fyrir kola- 
nám annarsstaðar, t. d. í Gunnarsstaða- 
gróf.

Jeg held að hv.þm. (P.J.) hefðiekkiátt 
að bera þessar námur saman, þegar ver- 
ið er að tala um að leggja í kostnað. Við 
Tjömesnámuna er búið að leggja 50.000 
kr. i kostnað, — í staðinn fyrir 2000 kr. 
við hina námuna, — í viðbót við hall- 
ann á rekstrinum. 1 Steingrímsfjarðar- 
námuna á að eins að leggja fje samkv. 
þingsál.till. síðasta þings, til undirbún- 
ings og áhalda, en alls ekik til afsláttar 
á kolunum. pau eiga að seljast með 
sannvirði. Auk þess eru þessar 50 þús. 
kr., sem jeg áðan nefndi, sams konar og

þær 2000, en þær eru þegar komnar i 
hús og tæki og ekki er meiningin með 
tillögunni að kolagröftur framvegis eigi 
að borga þann kostnað, heldur að eins 
bera vinnureksturinn. petta er þvi ó- 
mögulegt að bera saman, og hin mesta 
endileysa hjá hv. þm. (P. J.).

Háttv. þingm. Dala (B. J.), sagði, að 
það væri þinginu að kenna hvemig farið 
hefði. pað hefði ekki tekið það fram, 
að útvega skyldi útlendan námuverk- 
fræðing, til þess að sjá um verkið. 
Stjórnin hefði því í raun og veru ekki 
haft neina heimild til að gera það. Nú 
hefir hæstv. stjórn upplýst, að hún hafi, 
þrátt fyrir alt, verið að leitast við að fá 
útlendan verkfræðing og nú loks fengið 
hann. Hún hefir þvi ekki talið sjer ó- 
heimilt að gera það, enda dettur víst 
engum í huga að álasa henni fyrir það. 
pað er eitt af því sárfáa af viti, sem 
stjórnin hefir gert í þessu máli. petta 
er því út í loftið talað hjá hv. þm.(B.J.).

Hjer eru komnar fram tvær rökstudd- 
ar dagskrár, frá háttv. þm. S.-p. (P. J.) 
og hv. þm. A.-Sk. (porl J.). Hefi jeg 
talsvert við þær að athuga, þó minna 
við dagskrá háttv. þm. A.-Sk. Helst hall- 
ast jeg að tillögu fjárhagsnefndar og 
álít að hana ætti að samþykkja, eftir 
þær skýringar, sem háttv. framsm. (G. 
Sv.) hefir gefið á henni. En ef einhverjir 
væru, sem heldur vilja fara dagskrár- 
leigina, þá leyfi jeg mjer að koma fram 
með svohljóðandi brtt. við dagskrártil. 
lögu háttv. þm. A.-Sk.

„Dagskráin orðist svo:

Sýni það sig í sumar, að ekki sje 
hægt að selja kol úr Tjörnesnámunni 
því verði, sem þarf til þess, að náman 
verði rekin hallalaust fyrir Iandssjóð, 
undir hæfri stjárn, álítur deildin rjett, 
að hætt sje við námureksturinn á
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leysi, hirðuleysi og ráðleysi, hefir gert 
hallann svona mikinn, að minsta kosti.

pað er ekki hægt að segja, að stjórnin 
hafi hingað til álitið það skyldu sína, að 
gera alt, sem hægt var að gera, til þess 
að afla innlends eldsneytis. Sem dæmi 
skal jeg nefna, að áður en jeg fór af 
þingi í fyrrasumar, fór jeg þess á leit við 
hæstv. stjórn, að hún styrkti að ein- 
hverju leytí kolanám við Steingríms- 
fjörð. En jeg fjekk ekki annað svar en 
það, að nú væri verið að grafa kolin á
Tjömesi og stjórnin mætti til að leggja 
alla krafta sína i það, að vinna þá námu. 
Með öðrum orðum, stjómin neitar al- 
gerlega um öll afskifti af kolanámi við 
Húnaflóa. það mátti ekki bera annars- 
staðar niður en í þingeyjarsýslu. þetta 
hefir lika sýnt sig síðan. Sýslunefndin 
í Strandasýslu sendi stjóminni ósk um 
stuðning — einmitt samkvæmt tillögu 
síðasta þings, — til að leggja akfæran 
veg frá námunni til sjávar, og lána verk- 
færi. Stjórnin veitti sýslunefndinni enga 
áheym, og því hefir ekkert miðað á- 
fram, fyr en það nú var lagt fyrir þing- 
ið, — að því er jeg best veit, án nokkurs 
stuðnings frá stjórninni.

Annað atriði vildi jeg leyfá mjer að 
athuga hjá hæstv. forsætisráðherra. 
Jeg hafði drepið á það í fyrri ræðu 
minni, að einstakir menn mundu verða 
tregir á að‘ ráðast í kolaöfflun, er þeir 
sjá, hvernig útkoman verður á námu- 
rekstri landssjóðs. Hæstv. forsætisráð- 
herra vildi bera brigður á þetta. En 
álit mitt er þó staðfest í skjölum, sem 
gengið hafa gegnum stjómarráðið. 
Vegamálastjórinn telur ekki glæsilegt 
að leggja í kolanám við Steingrímsf jörð, 
þvi vinnukostnaður hafi orðið svo mik- 
ill á Tjörnesi. Ef það er ekki ljóst, að 
þetta brjef heldur því fram, að kostnað- 
urinn á Tjömesi geri óárennilegt að

byrja á kolanámi annarstaðar, þá veit 
jeg ekki hvernig á að skilja það.

pá var hæstv. forsætisráðherra að 
hnýta í okkur, sem tekið höfum til máls 
með tillögu fjárhagsnefndar, fyrir það 
að við sjeum að víta stjómina út af 
Tjörnesmálinu; hvort ekki mætti velja 
annan tíma og annað tækifæri til þess. 
Að sjálfsögðu væri hægt að fá nóg tæki- 
færi til þess að víta stjórnina. En ef 
landið á að reka áfram þetta fyrirtæki, 
þá verður þingið að ráða fram úr hvern- 
ig því skuli fyrirkomið framvegis, eða 
hvort og hve nær hætt skuli við það, ef 
það getur ekki lánast. Við þurfum einn- 
ig sannarlega að sannfæra allan almenn- 
ing um það, að það sje einungis hirðu- 
leysi stjómarinnar að kenna, en ekki 
neinu öðru, að þessi námurekstur hefir 
orðið svo dýr. það er eina ráðið til þess, 
að afstýra þeim voða, sem annars gæti 
af því hlotist, ef menn væru hræddir 
við að leggja í öflun innlends eldsneytis, 
vegna þessa kolaverðs.

pá er enn eitt í ræðu hæstv. forsætis- 
ráðherra, sem mjer dettur i hug, þegar 
minst er á kolaverð. Hann sagði, að það 
væri ekki skaði fyrir landið, þó halli 
yrði á rekstri námunnar. þar sem hita- 
gildi Tjömeskolanna væri svo mikið, að 
meta mætti hverja smálest 100 kr. virði 
þar á staðnum, þá væri verð kolanna, 
sem upp hafa verið tekin, alveg fyrir 
kostnaðinum við að ná þeim. Hæstv. for- 
sætisráðherra tók það fram, að þetta 
væri ekki ofhátt verð fyrir Tjömeskolin, 
þegar smálestin af útlendu kolunum 
væri á 360 kr. Mjer kom það nokkuð 
spankst fyrir, að heyra þetta verð, þvi 
áður hafði jeg ekki heyrt nefnt hærra 
verð en 300 kr. smálestina. Spurðist jeg 
því fyrir hjá landsversluninni um kola- 
verð og fjekk þær upplýsingar, að nú 
væru kol seld á 325 kr., af síðasta farmi,
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efni nú á tímum. Mjer skildist hann eiga 
við, að nær væri að losa stjómina ekki 
einungis við öll afskifti af þessu máli, 
heldur og við öll stjórnarstörf yfirleitt. 
Getur verið, að jeg misskilji orð hans, 
en eins og þau fjellu, liggur næst að 
skilja þau á þennan veg. En hæstv. for- 
sætisráðh. veit vel, hvar hann stendur 
á þessu þingi. Hann veit, að þær skjald- 
borgir eru ekki árennilegar, sem þingið 
hefir skotið um stjórnina þríhöfðuðu, 
nje heldur þeir útverðir og skjaldsvein- 
ar, er haldið hafa uppi. vömum fyrir 
hana í tíma og ótíma. Hefði hæstv. for- 
sætisráðh. ekki vitað þetta, þá hefði 
hann varla hrækt svo hraustlega.

Jeg er einráðinn í þvi, að greiða till. 
nefndarinnar atkvæði mitt. Hinar rök- 
studdu dagskrár fara í líka átt, en jeg 
finn þeim það mest til foráttu, að í þeim 
er nefnt traust til stjórnarinnar. í min- 
um augum hefir stjómin farið svo að 
ráði sínu í þessu máli, að þingið getur 
varla nefnt traust til hennar í sambandi 
við það, og jeg get ekki greitt neinum 
þeim till. atkvæði mitt, sem bygðar eru 
á trausti til þessarar stjórnar.

það fer svo fjarri þvi, eins og jeg þeg- 
ar hefi sýnt fram á, að till. skjóti slag- 
brandi fyrir allar framkvæmdir í þessu 
máli, að hún vill þvert á móti láta 
reynsluna skera úr, hvort gerandi sje að 
vinna námuna með hverfandi litlum 
halla. Sje það ekki unt, hygg jeg að öll- 
um komi saman um, að ekki sje rjett 
að halda áfram. Jeg hygg, að þingið 
baki sjer ekki neina ábyrgð, þótt það 
ljeti þá staðar numið.

Að endingu vil jeg leyfa mjer að 
skjóta einni spurningu til búandi manna 
hjer í hv. deild. Hvað myndu þeir gera 
við ráðsmann, sem hefði farist ráðs- 
menskan á búi þeirra álika vel úr hendi 
og hæstv. stjóm hefir farist í þessu

máli ? Hvort myndu þeir ráða hann aft- 
ur eða reka hann í burt?

Magnús Pjetursson: Jeg get verið 
mjög stuttorður. það, sem jeg ætlaði að 
segja, eru að eins nokkur orð til að 
svara hæstv. forsætisráðh. Annars skal 
jeg ekki bæta miklu við umr., því hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) hefir tekið af mjer 
ómakið. En þó hæstv. forsætisráðh. sje 
ekki við, þá get jeg ekki látið vera að 
athuga lítilsháttar það, sem hann sagði 
við umr. í gær. Hæstv. forsætisráðh. tók 
að sjer það hlutverk, sem má sannar- 
lega kallast að svara fyrir bamið, sem 
sje að hjálpa fjelaga sínum í stjórninni 
— með sínu venjulega og alkunna bróð- 
urþeli í þeirra garð. Annars kom ræða 
hans mjer nokkuð á óvart, þvi hún fór 
allmikið í bág við rjettsýni og rök.

Jeg skal þá vikja að þvi, sem hæstv. 
forsætisráðh. sagði út af minni ræðu. 
Hann sagði, að bæði till. hv. fjárhags- 
nefndar og eins það, sem jeg sagði, 
bryti í bág við þá stefnu, að afla inn- 
lends eldsneytis, jafnvel hvað sem það 
kostaði. það er alveg satt, að síðasta 
þing lagði mikla áherslu á það, að afla 
innlends eldsneytis, eins og þetta þing 
gerir líka. En þingið vildi láta afla inn- 
lendra kola til þess, að þau væru til í 
landinu, en ekki til þess að selja þau 
hinum og þessum undir verði, alveg á 
sama hátt og til var ætlast að lands- 
stjórnin sæi landsmönnum fyrir mat- 
vörum, án þess þó að þær yrðu seldar 
undir sannvirði. pað átti að afla þeirra 
eins og hverra annara vörubirgða, sem 
hægt væri að fá keypt, við þvi verði, sem 
þau kostuðu, en ekki væri bruðlað út, 
undir sannvirði. Hallinn á rekstri nám- 
unnar er þvi heimildarlaus hjá stjóm- 
inni, — algerlega heimildarlaus. Enda 
er það stjómin ein, sem með eftirlits-
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stjórnin. petta kemur nijer nokkuð kyn- 
lega fyrir. Að vísu er þetta gömul saga, 
að vilja koma sínum cigin ávirðingum 
á aðra; þar er saga Adams forföður 
okkar, er kendi konunni sinni um fyrsta 
glapræði sitt. Síðan hefir okkur Adams- 
niðjum verið tamt að skella skuldinni á 
aðra, þegar oss hefir orðið eitthvað á. 
Furðar mig þess vegna ekki á því, þótt 
stjórnin vilji skella skuldinni á Alþingi 
í þessu máli. Sá undirbúningur, er þingið 
hafði þessu máli, var að mínu áliti sjálf- 
sagður og nægileglur til þess, að verkið 
mætti fara vel úr hendi. pví hefir að 
vísu verið haldið fram, að áskorun sú 
til stjórnarinnar um rannsókn á kola- 
námum, er samþykt var hjer í deild á 
aukaþinginu 1916, hafi ekki verið bind- 
andi fyrir stjórnina, því að hún var 
svæfð í hv. Ed. En þó að svo hafi farið, 
þá álít jeg það skyldu stjórnarinnar að 
taka svo mikið tillit til vilja Nd., að hún 
hefði átt að byrja á að láta sjerfróðan 
mann rannsaka námuna, áður en byrj- 
að var að vinna þar að kolanámi; það 
var sjálfsögð ráðstöfun frá stjórnarinn- 
ar hendi, jafnvel þó engin áskorun hefði 
um það fram komið.

pað var sjálfsögð bjargráðaráðstöfun 
af þingsins hálfu, að skora á stjórnina 
að gera alt, sem unt var, til þess að afla 
innlends eldsneytis og heimila fje til 
þesss. Ábyrgð Alþingis getur því ekki 
tahst þung. Alþingi gat að sjálfsögðu 
ekki haft fult eftirlit með málinu; það 
hlaut eingöngu að hvíla á herðum 
stjórnarinnar. Jeg áleit því, að hjer sje 
um enga ábyrgð þingsins að ræða; það 
hefir ekki gert annað í þessu máli en 
það, sem rjettmætt er og sjálfsögð 
skylda bar til, en þá fyrst hefði þingið 
bakað sjer ábyrgð, hefði það vanrækt 
þetta. Og þótt segja megi, að þingið

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

beri ábyrgð á því, að byrjað var á námu- 
nekstrinum, þá má ekki rugla henni 
saraan við þá ábyrgð, sem hvihr á at- 
vinnumálstjórninni fyrir rekstur verks- 
ins. Er það á ábyrgð þingsins, að þeir 
menn voru ráðnir til verksins, sem ekki 
voru því vaxnir ? Er það á ábyrgð þings- 
ins, að hærra kaupgjald hefir verið 
greitt en dæmi eru til? Að á verkinu 
var byrjað, án þess að nokkuð væri 
rannsakað hvort það myndi borga sig, 
og að stjórnin vanrækir — eins og hún 
hefir sjálf viðurkent — að hafa það eft- 
irlit með fyrirtækinu, sem hana bar 
skylda til? Sje svo, þá horfir málið öðru- 
vísi við og þá mætti margt tala um á- 
byrgð þingsins. (E. A.: Alt óbeinlínis 
á ábyrgð þingsins). Auðvitað má segja, 
að það sje á ábyrgð þingsins, ef það á 
frumkvæði til nokkurs skapaðs hlutar. 
En þingið gerir þó ráð fyrir að eiga 
stjórn, er framkvæmir það, sem fyrir 
hana er lagt, með einhverju viti. Stjórn- 
in er að eins ráðsmaður þingsins, og 
það er skylda hvers ráðsmanns að fara 
svo með það, sem honum er trúað fyrir, 
að hann baki sjer eigi ábyrgð fyrir ráð- 
deildarleysi og trassaskap. Verði því 
svarað játandi, að öll ábyrgðin hvíh á 
Alþingi, þá er sjálfsagt að þingið iðrist, 
setjist í sekk og ösku og komi krjúp- 
andi að fótum stjórnarinnar og biðji 
hana um að halda því áfram, er það 
hafi svo ráðdeildarlaust byrjað á.

En verði svarið neitandi, þá er jeg 
fyllilega á sama máli sem hæstv. for- 
sætisráh., er hann brýndi nefndina og 
þingið á því, að nær væri að ganga 
hreint að verki heldur en að koma 
með aðra eins till. og þá, sem nefndin 
ber fram. Jeg hjó eftir þvi, að hann 
talaði um að ganga hreint að verki; í 
þeim orðum felst talsvert umhugsunar-

32
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fram rekstri námunnar, en vill slá var- 
nagla við því, að haldið verði áfram í 
öðru eins ráðleysi og hingað til hefir 
átt sjer stað. En hins vegar er það auð- 
sætt af ræðu hæstv. forsætisráðh., að 
hann vill, að þingið hummi máhð fram 
af sjer, tali sem minst um það, en gefi 
stjóminni óbundnar hendur eftirleiðis, 
sem hingað til. En þá hefði þingið skihð 
svo við þetta mál,.að alveg hefði verið 
óverjandi. pví þó að það þyki barlóms- 
bumbusláttur að tala um f járhag lands- 
sjóðs hjer á þingi, þá verður það ekki 
varið að kasta í sjóinn fje, sem nemur 
hundruðum þúsunda kr., eins og stjórn- 
in hefir gert, bæði i þessu kolanámi og 
öðrum fyrirtækjum, er hún hefir haft 
með höndum. Fjárhagurinn er nú ekki 
svo glæsilegur, að landið megi við því, 
þegar hka er htið til þess, hvemig 
stjórninni hefir hingað til tekist að fá 
hagkvæm lán fyrir landið, að lántökur 
hennar hafa verið líkastar lántökum 
gjaldþrota manns, til þess að forðast 
hengingu í bráðina.

Hæstv. forsætisráðh. kveður nefndina 
halda því fram, að stjórnin hafi átt að 
hætta námurekstrinum er hún sá, að 
tekjuhalh myndi verða. þetta fæ jeg 
ekki lesið út úr skýrslu nefndarinnar. 
En hitt þykir nefndinni Vítavert, að 
stjómin skuli ekki hafa haft hugmynd 
um þennan halla fyr en um nýár. pað 
áht er ekki sett fram með svo mikilli 
frekju, að árás geti kallast eða hót- 
fyndni. Auðvitað var það fyrsta skylda 
stjómarinnar að fá vitneskju um, hvort 
reksturinn myndi borga sig. Fyr gat hún 
ekki gert ráðstafanir til þess að minka 
kostnaðinn og hallann. En er hún hafði 
fengið þessa vitneskju, var innan hand- 
ar að haga svo til, að hallinn yrði minni. 
Við þetta ætla jeg að nefndin eigi í 
skýrslu sinni og ræða hv. frsm. (G. Sv.).

pá þótti hæstv. forsætisráðh. þingið 
gera sig sekt í mótsögn, ef það vildi nú 
hætta við námuna á Tjörnesi, en styðja 
samt einstaka menn til þess að reka 
hana. í þessu fæ jeg ekki sjeð neina 
mótsögn. það er á allra vitorði, að 
stórfyrirtæki fara hinu opinbera jafnan 
ver úr hendi heldur en einstökum 
mönnum. pó að fyrirtækið bæri sig ekki 
undir landsstjóminni, gat það verið arð- 
vænt undir stjórn annara. Dæmi þessa 
deginum ljósara er náma porst. kaup- 
manns Jónssonar, við hliðina á Tjörnes- 
námunni. Er því 2. liður till. alls ekki 
í mótsögn við fyrri hðinn. pað er að 
eins sjálfsögð bjargráðatilraun, að 
stjórnin styrki einstaka menn með ráð- 
um og dáð til slíkra framkvæmda, þótt 
henni sjálfri færu þær illa úr hendi. I 
þessu sambandi vil jeg minna á styrk 
þann, sem farið er fram á að þingið veiti 
til kolanáms í Gunnarsstaðagróf í Stein- 
grímsfirði. par veit þingið hvað það er 
að gera. í stað þess að tefla á tvær hætt- 
ur, leggur það fram vissa upphæð til 
þess að stýðja framtakssemi einstakra 
manna og tilraunir til að afla innlends 
eldsneytis.

pótt jeg hafi hlustað hjer á varnir 
stjórnarinnar, get jeg ekki fundið, að 
skýrsla nefndarinanr sje í neinu hrakin 
minstu vitund. I henni stendur alt sem 
stafur á bók, þrátt fyrir uinmæli þeirra 
manna, sem finna si og æ hvöt hjá sjer 
til þess að bera í bætifláka fyrir stjórn- 
ina. Mjer virðast menn þeir, sem verja 
gerðir stjórnarinnar í þessu, hafa tekið 
svo lausum tökum á málinu, að ræður 
þeirra hafi farið fyrir ofan garð og 
neðan.

pá er að minnast á eitt atriði frá al- 
mennu sjónarmiði. J?ví hefir verið hald- 
ið fram af stjórnarinnar hálfu, að þingið 
beri eins mikla ábyrgð í þessu máli sem
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sannfæringu minni og bestu samvnku, 
og á hún alla sök, ef nokkur er. Ræða 
haestv. atvinnumálaráðh. var svo Ijós 
og skýr, að jeg ætlaði m jer ekki þá dtd 
að bæta úr henni. En að því levti. sem 
jeg er dálítið kunnugri þessu máh en 
flestir þm., varð jeg að skýra frá því, 
sem jeg vissi betur en þeir. Jeg hefi eigi 
sagt annað en það, sem satt er og rjett 
og jeg get staðið við. Og þótt einn mað- 
ur, sem viðriðirm er þetta mál, sje all- 
nákominn mjer, þá er það gamatt mák, 
að maður vinuur það ei fyrir vinskaf 
mamns, að víkja af götu sannleikans. I 
Ef hv. frsm. (G. Sv.j ætlarþví, að mjer 
bafi gengið eittbvað misjafnt til í þessu’ 
ntáli, þá vona jeg, að hann segi það
greinilega.

Sarmleikurinn í þessu máli er nú
íeiddur i ljós að þvi leyti, að alkunnugt 
er, að attmikitt halli hefir orðið á nárau- 
reksirmnm, raeiri halli en búist var 
við. og meiri halli en menn raá ske 
hefðu lagt út í í byrjum, hefðu raentn 
vitað hann fyrir. Mjer kemur ekki tíl 
hugar að vilja hreinsa stjórnina af alhri 
sök í þessu máli; Einhverja sök á hún 
sjálfsagt, en ekki af fyrirhuguðu ráði, 
heldur af óviðráðanlegum orsökum. 
peir, sem i mjög mörg horn hafa að lita, 
geta ekki sint öttum málum sem skyldi, 
og má ætið deila um, hvort þeir gera sitt 
ítrasta. En hinú hjelt jeg og fram, asS 
þingið á allmikla sök í málirtu. pingið 
hratt þessu máli af stað undirbúnings- 
laust, og þann sannleika ætti Kka að 
auglýsa. Jeg fæ ekki sjeð, að öll sönra- 
unargögn hafi komið í Ijós, þó að 
skýrsla nefndarinnar sje rjett, það sem 
hún nær.

Sannleikurinn fæst ekki attirr, aema 
att sje í ljós leitt, sem orsakað hefirhatt- 
ann, en til þess er hvorki timi nje tæki- 
færi á þessu þingi. En þegar mesaa hafá

aft eists hátfa® sannleikann, og hanxt er 
notaður freklega til þess að áfetta aðra, 
verður sá sannleikur of t verri en svaart- 
asta lýgi.

Sfcefánsson: Áður vaor að 
nainsta kosti einu af ráðherrunum við- 
staddur þessar umr. ea nú sje jeg, að 
enginn þeirra er h jer i deiMimii; stjóm- 
in mtm þykjast hafa gert hreint fyrir 
sinum dyrum og álítur óþarft að hJýða 
p frekari umr. í þessu raáli.

Mál þetta hefir verið attmikið rætt og 
aákværalega. þetta er nú 3. daguxnxn, 
lem við erurn í þessu Tjörnespensio- 

^nató, og ntun hv. þm. þykja fæðið svo 
^gott, að þeir vilja ekki þaðan faxa fyr
en í fulla hmefana.

Jeg skal ekki' endurtaka það. sem sagt 
hefir verið i þessu máli, en að eins vikja 
að hinrai ahnenma hiið máisins og ura- 
mælum haestv. forsætisráðh. um hana.

Hæstv. forsættsráðh. skildí svo titt. 
nefndarmnar, á þgskj. 112, að txteð 
henni væri skotið siaghrandi fyrir aliar 
ifrckari rannsóknir á Tjömesnámumni. 
Jeg skít ekki, hvemig hæstv. forsætis- 
raðh. gEtur lesið tílL þannig. pvert á 
raóti er beint gert ráð fyrir því að 
haida áfram námurekstrinum, verði 
tekjuhatUi hverfandi lxtill í samanburði 
við þann hatta. sem veríð hefir undir 
sijórn. landsstjómarimiar. Að þessu 
leyti er titl. fulkkýr, eins og hka sessu- 
nauturmmn,fav. þm. Dala.(BJ.), viður- 
kencfi. Titt. nefndarmnar og þær rök- 
sbtddu dagskrár, sem fram eru kotnn- 
ar, fara í sömu átt, nema bvað orðalagið 
í dagskrá bv. þm. S.-p. (P. J.j — veru- 
íegur balli — er óákveðnara en í titt. á
þgskj. 112. Að Iialda þvi fram, að með 
þessu sje loku skotið fyrir frekari frar»- 
kvæmdxr, get jeg ekki skihð. Nefndm 
gerir ráð fyrir því. að haishð verði á-
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og rannsófcn að ræða. Jeg gat um, að 
roenn hefðu verið að gera ýrasar tíl- 
raunir þar norður fra, en jeg gat ekki 
ura það, sem gerðist i vetur, er roenn 
vwru »ð fcita fyrir sjer ura koi. það 
höfðu verið grafin námugöng, 200 fet 
rán í feakfcann; þá þraut kolin alt i eráu, 
og taisMert verk var þvi að nsestu ramið 
fyrir gýg. Jtetta getur eðliiega komið fyr- 
ir i öttum námum, því þasr gefa verið 
brotnar í suadur og kolrá þvi horfið á 
kafla, og þarf þá að ieita að þeim, og 
erás og gefur að skilja, er að þessu mik- 
itt aukakostnaðwr, en einoig tötereerð 
rannsokn.

pá hefir líka verið allmikið mrást á 
fæðtskosfnaðrán og hversu óheyrilega 
dyr hann hafi verið, eitthvað kr, Jfc2ö 
á dag. Jeg hefi litið svo á, að það væri 
ófaeppitegt að láta fæðið ökeypis til 
reiðu, en álrit rjettara að haga þvi erás 
og í vegavránu landssjóðs, láta verica- 
menn fæða-sag, og getur þá hwr og erán 
ráðið mataræði sfnu, hversru dýrt það 
sfcal vera. Að þessu leyti heid jeg að 
ekki hafi verið rjett að farið. En til af- 
söfcunar fæðiskostnaðráum sfcai jeg geta 
þess, að alt er geysidýrt, sem þarf tíi 
fæðis þarna umhverfis náinuna; fhntn- 
ingskostnaður er geysidýr, og svo er 
fandi þaiuúg háttað þar uæriendis, að 
liíið er um mjóífcurframieiðsiu, svo að 
kswpa verður hana langt að, og er þó 
hörgutt á henni, þvi ekki er þannig hitt- 
afi í prágeyjarsýshan, að hentisgt sje 
að hafíi þar stór kúabú. Mennimir, sem 
við kolagröftrán fást, frána því htið til 
þess, að þeir sjeu í sveit, og njóta litið 
þæginda sveiialifsrás,

Til samanburðar skal jeg geta þess, að 
í haust var haft matarfjeiag áHúsavík 
í siáturtiðinni, þar sem verkafittkið 
hafði ókeypis hús og áhöld, en að öðrn 
teyti horgaðn þeir sjátfir matreiðslu.

pegar npp var gert, kom það í ljós, að 
matininu kostaði um kr. 2,60 fyrir 
manninn á dag. Mig furðar ekki, þó mat- 
urinn yrði dýrari í náinunni, en að visu 
hefði munurnm ekki þurft að verða 
svona mikiU, ef sparlega hefði verið 
á haldið.

þá cr að minnast á kolaverðið. Stjóra- 
inni hefir verið legið á hálsi fyrir að 
hafa ekfci ákveðið það hærra þegar í 
byrjun. Jeg hygg, að það sje of hörð 
krafa að ætfest til þess, að stjórnin hefði 
gert það, og býst við, að stjórnin hafi 
miðað við verð á eriendum koium, eins 
og það var þá, og svo við gæði þessara 
koia og gihft, i augum manna, er kaupa 
áttu. En nú var þetta hvorttveggja á 
nokkuð miklu reiki. Ekki varð það vitað 
ura eriendn kolin, að þau yrðu eins dýr 
og raun varð á, er kom fram á sumarið, 
og svo höfðu þau ístensk kol, sem gengið 
höfðu manna á meðal, verið itta hreins- 
uð, og reyndust þvi misjafnlega. Jeg 
hrid því, að kolaverðið íslenska, hefði 
þótt nokkuð hátt, ef mikið hærra hefði 
verið farið en gert var, og hefði það spilt 
sölunni eða kann ske eyðilagt hana 
raeð öilu. En nú var um að gera að selja 
kolin og fiytja á hurt um sumartím- 
ann það, sem til var jafnóðum. pað tel 
jeg hafa verið ófcleift að giska á um 
sannvirði kráanna fyrirfram eða jafn- 
óðum og unnið var. Kolanámi er svo 
hagað, að mifcið er forvinna, og sjest 
efcki eftirtekja af ailri vinnunni fyr en 
eftir iangan tíma.

Hv. frsra. (G. Sv.) mintist á, að jeg 
hefði tekið það hrátverk að mjer að hera 
btafc af si jórmnni, og væri nokkurskon- 
ar ^mtoriseraður" málsvari hennar í 
þessu naáli. Jeg hefi ekki verið „autori- 
seraðuf“ hjer á þingi til nerás, hvorid 
nú pje fyr, og ait það, sem jeg segi, er 
upp«á mrán réikning. Jeg laiaði eftir
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hv. frsm. (G. Sv.) á dagskrá minni, álit 
jeg mig knúðan til að gefa skýringu 
á því, hvernig hún er til komin og hvað 
jeg meina með henni. pegar jeg lagði 
dagskrána fram, þá áleit jeg, að hún 
þyrfti ekki skýringar við, mjer virtist 
hún svo skýr, en úr þvi farið var að 
leggja hana út á rangan veg, skal jeg 
skýra hana nokkuð.

Jeg áleit ekki rjett, eins og skilja 
verður þingsályktunartill., að stöðva 
námureksturinn meðan þær tilraunir 
standa yfir, sem nú er verið að gera þar 
nyrðra, og vil jeg því, að haldið verði 
áfram rekstrinum fram eftir sumrinu, 
eða þangað til sjeð verður fyrir, hvernig 
þær muni reynast. Mjer hefir sem sje 
heyrst það á tali hv. frsm (G. Sv.), að 
nú væri náman komin undir þá stjórn, 
sem telja mætti ábyggilega, en það er 
stjórn vegamálastjórans og hins erlenda 
námuverkfræðings, og þetta er einnig 
tekið fram í skýrslu nefndarinnar.

Hvort halda beri þessari tilraun áfram 
í alt sumar er ekki tekið fram í dag- 
skránni, og verður það auðvitað að fara 
eftir því, sem þessari nýju stjórn líst.

Að fengnum þessum upplýsingum er 
jeg sammála nefndinni um það, að 
hætta beri námugrefti þar norður frá, 
svo framarlega sem það verður uppi á 
teningnum, að tekjuhalli verði til muna. 
Hv. frsm. (G. Sv.) fanst ákvæðið um 
tekjuhallann í dagskrá minni vera nokk- 
uð óákveðið, en álitamál er, hvort á- 
kvæðið „hverfandi lítill“, sem stendur i 
till., sje nokkuð ákveðnara. Jeg geri ráð 
fyrir, að þar sem ekki er verulegur halli, 
þar megi heita svo, að hallinn sje hverf- 
andi lítill. En jeg vildi ekki, að algerlega 
yrði fyrirbygt, að stjórnin hjeldi áfram 
rekstrinum, þó ekki yrði hægt að fá 
fulla vissu fyrirfram um rekstur nám- 
unnar hallalaust. Ef stjórninni væri

með öllu meinað að halda rekstrinum 
áfram, þá væri það líka í ósamræmi 
við það, sem hv. deild hefir gert i öðru 
máli, því það hefir nú veríð samþ. hjer 
og sömuleiðis i Ed. að veita sýslunefnd 
Strandasýslu styrk til kolanáms, sem 
svarar 10 kr. á hverja smál. pað mætti 
líta svo á, að þingið teldi það ekki telj- 
andi halla, þó hann næmi 10 kr. á hverja 
smál., en teldi það aftur verulegan 
halla, ef hann færi þar yfir. Jeg held 
þess vegna, að mælikvarðinn fyrir því, 
hvað sje „verulegur halli“, sje nokkuð 
fenginn með því, hvemig hv. Alþingi 
snýr sjer við till. um kolanám í Gunn- 
arsstaðagróf.

Jeg skal láta þess getið, viðvíkjandi 
rökstuddu dagskránni frá hv. þm. A.-Sk. 
(porl. J.), að mjer liggur það í ljettu 
rúmi, þó hún verði samþ. frekar en 
min. Að eins hefi jeg það að athuga við 
hana, að hún fer fram á, að ekki verði 
fengist við námugröft á þessu sumri 
nema það varði fyrirfram hægt að fá 
sönnun fyrir, að það verði hallalaust. 
En verði hvorug þessi dagskrá samþ., 
býst jeg við, að útskýring sú, sem gerð 
var af hv. frsm. (G. Sv.) og fleirum, við- 
víkjandi þingsályktunartill., komi ekki 
að gagni, því að í raun og veru er niður- 
staða hennar alveg sú sama og dag- 
skránna, ef marka á útskýringuna. En 
ef dagskrárnar verða feldar og till. sam- 
þykt, þá verður líklega að álíta svo, að 
tillöguna beri að skilja eftir bókstafn- 
um, en ekki eftir útskýringunni, en það 
álít jeg mjög óheppilegt.

Úr þvi að jeg stóð upp, þá verð jeg 
að minnast með örfáum orðum á fleiri 
atriði í þessu máli. Jeg gat um það, er 
jeg var að bera í bætifláka fyrir hinn 
mikla tekjuhalla, er verið hefir á nám- 
unni, að taka yrði meira tillit til þess 
en gert hefir verið, að hjer er um tilraun
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virðist það nú ómótmælanlegt, að tapið 
við námureksturinn hafi orðið slíkt, sem 
skýrt er frá, eða rúmlega 100 þús. kr. 
Mjer virðist stjórnin ekki hafa neitað 
því.

Hitt, sem hæstv.forsætisráðherra vjek 
að, að á þetta mætti líta sem nokkurs- 
konar dýrtíðarráðstöfun,þá virðistmjer, 
að það nái ekki nokkurri átt. Ef 
stjórnin hefði ætlað sjer að selja kohn 
undir verði, sem hún mun i sjálfu sjer 
ekki hafa haft heimild til, þá þurftu 
þau fríðindi að koma fleirum að notum 
en einni eða tveimur sýslum, svo það 
má ekki bera því við.

pví meir sem jeg hefi hugsað um 
málið, þvi ríkari hefir sú sannfæring 
orðið hjá mjer, að í þessu máh beri 
þinginu að taka verulega og ákveðið í 
taumana, á þann hátt, að námurekstr- 
inum verði ekki haldið áfram á lands- 
sjóðskostnað nema að alt sje látið bera 
sig. Og þvi frekar vil jeg setja skorður 
við frekara framhaldi námurekstrarins 
með tapi, þar sem mjer virtist hæstv. 
stjórn ekki óa svo mjög við, þó nokkur 
skaði kynni að verða á námurekstrinum 
í framtíðinni.

Stjórnin hefir verið nokkuð vítt í um- 
ræðunum fyrir meðferð þessa máls, 
sumpart með rjettu, en sumpart 
ef til vill of freklega, því ekki er 
hægt að neita því, að byrjun þeirra 
fyrirtækja, sem enginn hefir sjerþekk- 
ingu í, er vandasöm og hætt við árekstri. 
Jeg ætla ekki að kveða upp neinn áfellis- 
dóm, nje heldur sýknunardóm, um það, 
sem á undan er gengið. En nú álít jeg, 
að málið sje komið í þingsins hendur, og 
á þess ábyrgð verður það, hvernig fer 
um framhaldið. 1 þessu sambandi skal 
jeg þá geta þess, að þær tillögur, sem 
fram hafa komið, geðjast mjer ekki með 
öllu.

pingsályktunartill. er, að því er mjer

virðist, fremur óákveðin, því lengi má 
þrátta um það, hvort hallinn er hverf- 
andi lítill eða ekki, og síðari liðurinn 
heyrir ekki beint til Tjörnesmáhnu.

Rökstudda dagskráin frá hv. þm. S.- 
p. (P. J.) virðist mjer þó enn lakari, 
að því leyti, að þar er stjómin eggjuð 
til að halda námurekstrinum áfram þó 
halli verði, því hvað er verulegur halli ? 
Sumum þykir ef til vill ekki verulegur 
halli á svona fyrirtæki fyr en komið er 
upp í 50 þús. eða má ske 100 þús. kr. 
pcss vegna get jeg ekki aðhylst þessa 
dagskrá.

Af því að jeg vil, að skorður sjeu 
reistar við því, að landssjóður reki nám- 
una til lengdar með nokkrum halla, þá 
ætla jeg að leyfa mjer að bera hjer fram 
rökstudda dagskrá, sem jeg ætla að 
leyfa mjer að lesa upp, með leyfi hæstv. 
forseti:

Sýni það sig í sumar, að eigi sje 
hægt að reka Tjörnesnámuna halla- 
laust fyrir landssjóð, undir stjóm 
vegamálastjóra, álítur deildin rjett, 
að hætt sje við námureksturinn upp 
á landssjóðs kostnað, og reynt sje 
því að leigja námuna út, og í trausti 
þess, að stjómin taki það ráð, tek- 
ur deildin fyrir næsta mál á dag- 
skrá.

Vona jeg í raun og veru, að allir geti 
gert sig ánægða með þessi málalok. 
Framsetningin á að vera sleggjudóma- 
laus, og jeg býst við, að þetta geti nálg- 
ast hugsun bæði nefndarinnar og hv. 
þm. S.-p. (P. J.). Og kostur er það fyrir 
sljórnina, að hjer hefir hún ákveðið að 
halda sjer við. Leyfi jeg mjer að svo 
mæltu að afhenda dagskrána hæstv. 
forseta.

Pjetur Jónsson: Jeg ætlaði mjer ekki 
að tefja umr. í þessu máli meir en jeg 
gerði um daginn, en vegna útskýringa
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við hliðinu álandssjóðsnámunni, ogselur 
kolin þó lægra verði en landsstjórninni 
finst hæf iiegt nú. En þratt fyrir alt þetta 
finst stjóminni það altai' óvirðing í sinn 
garð, ef gerS er tilraun til þess að láta 
hana hætta við eitthvert fyrirtæki, sem 
hún er byrjuð á og hefir reynst óhæf 
að veita forsfcöðu. Jeg minnist lands- 
vershinarinnar í fyrra. Henni var ekki 
ljúft að láta hana af hendi. Hjer er nú 
svo komið, að landsstjórnin hefir sjeð 
hentast að útvega sæirskan verkfræðing 
til umsjónar með kolanámunni. Jeg skal 
láta ósagt, hversu þessi ráðstófun er 
hyggileg. En áreiðanlega er hún spor í 
rjetfca átt. En var ekki hægt að fá þennan 
mann í fyrra? (Atvinnaraálaráðh.: það 
var ekki hægt). Mjer þykir einkennilegt, 
að stjómin skuli ekki hafa sýnt fram á, 
hverjar tilraunir hún hefir gert í þá 
átt.

Hv. þm. Dala. (B. J.) kvað skýrslu 
nefndarinnar ófullkomna. En ástæða 
hans fyrir þessari staðhæfingu var sú, 
að bann hefði heyrt greinagóðan mann 
segja það. Önnur rök bar hann ekki 
fram, enda voru þau ekki til. En sann- 
leikurinn er sá, að skýrslan er hlut- 
drægnislaust samin, eftir þeim gögnum, 
sem nefndin hafði til meðferðar, og 
hefir hún hvergi hallað rjettu mált. Hún 
hefir samið skýrsluna svo samvisku- 
samlega, sem auðið var. þar er hvergi 
farið með æsingum eða stóryrðum í 
garð stjómarinnar. En þegar nefndin 
leggur tii, að náminu skuli ekki haldið 
lengur áfram en sýnt er, hvort það svar- 
ar kostnaði, þá er þetta kallað árás á 
stjómina. En shkt er firra. Jeg spyr, 
hvort nokkuð þýði að vita gerðir slikr- 
ar stjórnar, er tekur rjettmætar aðfinsl- 
ur svo nærri sjer og flokkur manna 
skipar sjer um, til þess að verja alt óvið- 
feldið og átöluvert i fari hennar.

Hv. þni. Dala. (B. J.) tök það fram, að 
taka keeri tiUit til, i irvaða verði kolin 
væru, en það er eininití þetta, sem faer 
mann til að hugsa, að hægt verði að 
vinna kolin hallalaust með þessu verð- 
lagi, og ef þau em ekki keypt, þá er 
tveut tii, annaðbvort að ektsneytisþörf- 
in er ekki eins mikfl og af er látíð, eða 
þá að kolin eru ekki nógu góð. Jég sje 
lilla ástseðu tii að ferat út i einstök airíSi 
eða að raeða máiið yfirieitl fengur, þvi 
litlar iíkur eru tfl, að meiri uppiýsingw 
fáist í málinu en þegar eru fmm komn- 
ar. Hver þm. hefir þegar fengið að sjá 
framkomu stjórnarinnar og vareir, og 
þær gefa ekki minsta tifefhi tií, að þings- 
ályktunartili. verfS ekki samþykt, held- 
ur finst mjer hún þvert á móti vem 
nauðsynfcg og sjáifsögð.

l’nar. fnestað.

Á 29. fundi i Nd., fimtudaginn 25. 
maí, var fram haldið einni 
umr. um till. (A. 112,111).

þorieflur Jónsson: Um mál þetta hafa 
orðið mikiar unir. undanfarna daga, 
sem að vísu er von. pað er eðlilegt, að 
námureksturinu á Tjörnesi veki umtal 
manna og athugun, ekki að eins hjer 
á þingi, heidur og einnig úti um iand. 
jtíngið hefir nú undanfarna daga verið 
a@ athuga gerðir stjómarinnar i málinu, 
og hefir hv. frsm. (G. Sv.) nokkuð vitt 
þaer. En nú munu landsmenn taka tíl 
að athuga gerðir þingsins í málinu, þvi 
að kaiia má, að það sje hjeðan af að 
miklu á þess ábyrgð, hvemig framhaid- 
ið vcrður. Við, sem ekki höfura verið í 
f járhagsnefnd, höfum að vísn ekki neitt 
að styðja álit okkar við, anasað en 
skýrslu þá, er prentuð er á þgskj. 111, og 
svo það, sem kotnið hefir fram í wnr. 
Og eftir öllu, sem fram hefir komið,
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vegrar vil jeg taka þaft fram, að jeg 
hvorki get ntje vil hera ábyrgð á öllu 
MÍ sem hv. framsai. (G. Sv.) hefir 
sagt rana þetta mál hjer í deiklinni.

ftfantriwp líaiw: Jeg ætlaði mjer 
ekki aft taJca til raoáls aft þessn sinni. En 
jeg hefi dú fsndið ástæðs til fað athuga 
eiurtitift einstaka atriði þessa nráls.

Hæshr. forsætisraðherra gerfti kola- 
rnknéngian upp á aranan veg en aðrir 
bv. xæftnmenn. Haran vildi sem sje halda 
þri fram, að vinsiukastnafturinn væri 
goWinn noeð kafaaraatn. j*að cr aft skilja, 
aft kátm væru sve mifcils vnrftt, aft ef 
sjnálestin væri seld á 100 kr., ættra þess- 
ar 1506 smáfestir að borga kostnaðinn. 
Jfeasi skýrirag er dálítáð einkenníleg. pvi 
aft meft henrat er gefift í skyn, aft stjórn- 
in faafi titið sviik á, aft htimiti hafi verift 
að seija kohn undir verfti. Hið fyrsta, 
seraa stjóranrai har aft atibaga, var, bve 
hán veiftá skykh seíja kohra.Ef hún heffti 
verift þeirrar skoftunar, a& heinriti væri 
aift setja koiin nndiar verði, eins og heim- 
ifaft var í dýrtíðariögunnm, átti hún að 
skifta kalahirgftoEHBÐ jafnt niður á sýsl- 
nr fandaáDS, eftir þörfum. En nú er því 
ekki að fagna, því að kolin úr þessari 
Bfaran hafa ött rramnft tit örfárra sýslna. 
Af þeim 1160 smálestuna, sem seldar 
vmru fyrir 9. mars, fóru 900 smálestir 
tð Reykjrarikur, Eyjafjarðarsýslra og Ak- 
rareyrar og pingeyjarsýsln, en að eins 
175 smálestir tit stnnara staða á landmu. 
Og þor aft auki er þess aft gæta, að staðir 
þeir, sem næstir voru námunni, fertgu 
kofia ódýrari en aðrir landshhtiar, en 
Drðtt aft greifta fhrtniragskostnað. pessi 
ntUotnra hefior þri komift svo misjafnt 
nóftfar, að ekki getur kornið til niála, að 
stjérnira hafi fraarakvæmt hana að viija 
þihgáns.

J?á gat hæstv. forsætisráðherra þess,

að stjómin hefði orðið að selja kolin 
verði, sem þau gáta selst fyrir. En bvar 
er þá eldsneytisþörfin, ef iraenu vilja 
ekki kaupa þau sanngjömu háutfaUs- 
verði við eríend koí?

J*að var ótvírætt áKt nefndarinraar, að 
rjettast vaeri aft bjófta út námtrna, þvi að 
reynsian væri sú, að það borgaði sig.

Hæsív. forsætisráðherra gat þess, að 
framkvænadiar hins opinhera væru dýr- 
ari en framkvæmdir einstakra manna. 
Jfctta er rjjett. En einkennilegt er það, að 
framkvæmdir stjórnarinnar skuii ekki 
borga ssg eins vet og fraratkvæmdir ein- 
stakra manna, sem hafa mioraa f je. Eitt- 
hvað hlýtur að vera athngavert við shkt, 
og manni dettur í hug hirðufeysi uxn að 
inna verkið vel af hendi. Og mjer virftist 
auðsætt, að um líkt iúrðuleysi hafi verið 
aft ræða bjá stjóminni í kolamáh þessu, 
þar sem hún leitast ekki við að komast 
á snoftir am, hvaða verði værí hæfilegt 
aift selja kolin, og seltmr þau svo> ihugran- 
æriaust út í hláinn og hækkar ekki á 
þeiæn verðið fyr en uira nýár.

Nn ætlar stjórnin að hatda kolanám- 
inu áfram. En jeg fæ ekki skiiið, aft bún 
geti nú haldið þvi áfram haHsdaust, án 
þess. að gera sjer ljósa greira fyrir kola- 
verðinu. En hins vegar hygg jeg, áð rf 
kohra verfta seld þvi verfti, er samsvarar 
framleiðslnkostnaði, muzti eftirspamm 
verða minni en áður. Og þá rekar að 
þeirri spurningu, hvort ráðlegt sje að 
halda koianáminu áfram. Nefradinni 
dukhst ekfci, að ætti að halda raámimi 
áfram, yrði framle£ðstukostnaðnr arm- 
ars vegar og á hiran bóginn saimgjamt 
verð á kolunum að verfta samferfta. En 
ef þetta reyradist ekki kleift, iieit nefrad- 
in sjálfsagt, að landsstjórnin hætti kcda- 
náamirru og hyði raámttna út.

Einkeranilegt virðist það, að einstakur 
maður rekur kolanámu meft hagnaði



482481 Þiiigsalyktunarlillögnr felitar. 
Tjflrnc-námiin

fyrir það virðist mjer engin tiltök að 
samþykkja slíka tillögu, er hjer liggur 
fyrir, sem er að eins marklaus áreitni 
gagnvart stjórninni, hvort sem háttv. 
þingdeild vill samþykkja rökstudda dag- 
skrá eða vísa málinu til stjórnarinnar. 
En nær er þó að vísa þingsályktunartill. 
til stjórnarinnar heldur en fyrirspurn, 
sem gerð er til hennar sjálfrar, eins og 
átti sjer sluð hjer á dögunum.

Jeg hygg, að þó ýmislegt kurini að 
vera ábótavant um rekstur námunnar, 
þá sje það fremur að kenna ósjálf- 
ráðum atvikum heldur en vanrækslu 
stjórnarinnar, og sjerstaklega að bróð- 
urparturinn hvíh á þinginu fyrir van- 
rækslu á ráðstöfunum, sem þurfti að 
gera og samþvktar voru hjer, en svæfð- 
ar í hinni deildinni.

En hvort sem þessi ábyrgð er nú mikil 
eða lítil, ætti hún ekki að valda því, að 
hætt verði við kolanámið þegar í stað, 
heldur ætti deildin að herða á vinnunni, 
en leggja jafnframt ríkt á við stjórn- 
ina, að þær vansmíðar, sem verið hafa 
á námurekstrinum, komi ekki fyrir aft- 
ur. Jeg hefði ekki haft neitt á móti, að 
fundið hefði verið að gerðuin stjórnar- 
innar í þessu máli, ef þeim aðfinslum 
hefði verið stilt í hóf.

En hjer læt jeg nú staðar numið, því 
að nú er fremur sókn en vörn af stjórn- 
arinnar hálfu.

Einar Árnason: petta er að eins stutt 
athugasemd, í sambandi við orð háttv. 
þm. Stranda. (M. P.).

Hann gat þess, að að skýrslunni stæðu 
menn úr öllum þingflokkum. Jeg skal 
þess vegna skýra afstöðu mína til máls- 
ins.

pegar jeg sá uppkastið að skýrslunni 
hjá skrifara nefndarinnar, var mjer

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

strax ljóst, að blærinn á henni var ekki 
sem viðkunnanlegastur. En það þóttu 
mjer svo miklir smámunir, að jeg vildi 
ekki gera það að ágreiningsefni og skrif- 
aði því undir fyrirvaralaust. pað eitt var 
mjer aðalatriði, að skýrslan væri að efni 
til rjett; og jeg hafði fyrirfram enga 
ástæðu til að ætla,að svo væri ekki,hafði 
heldur engin gögn til þess að sanna það 
gagnstæða. Enda mundi þá koma fram 
í umræðunum i deildinni, ef rangt væri 
farið með einhver atriði. En jeg hafði 
orð á því, að mjer f jelli þingsályktunar- 
tillagan ekki alls kostar í geð, — þótti 
viðurhlutamikið, ef nú þegar yrði hætt 
kolanáminu, og það af tveim ástæðum. 
í fyrra lagi af því, að hjer hafði verið 
lagt mikið í kostnað með áhöld og bygg- 
ingar til starfrækslunnar, og því óhyggi- 
legt að hætta vinnunni á besta tima 
ársins. Og i síðara lagi virtist hjer van- 
sjeð, hve miklum eldivið þjóðin hefði úr 
að spila á næsta vetri. En skrifari nefnd- 
arinnar skýrði mjer frá, að eigi bæri að 
skilja tillöguna á þann veg, að vinnunni 
skyldi hætt nú þegar, heldur skyldu 
gerðar frekari tilraunir nú fyrst um 
sinn. Og með þetta fyrir augum ljet jeg 
óátahð, að tillagan yrði borin fram í 
nafni allrar nefndarinnar. Ella mundi 
jeg ekki hafa ljeð henni fylgi mitt.

En nú er fram komin rökstudd dag- 
skrá, sem er algerlega í samræmi við 
skoðun mína á málinu. Og ef dagskrá 
þessi verður feld, getur stjómin ekki 
skilið tillögu nefndarinnar á annan veg 
en hætta skuli kolanáminu þegar í stað. 
pví það kom ekki nógu skýrt i ljós í 
ræðu hv. framsm. (G. Sv.), hvers nefnd- 
in ætlaðist til um vinnuna framvegis.

Eins og jeg þegar hefi tekið fram, 
fann jeg ekki ástæðu til að skorast und- 
an að skrifa undir skýrsluna. En hins
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standa eitt fyrir sig, hvernig sem því 
svo reiðir af í henni. Hitt sýnist mjer i 
sjálfu sjer ekki svo mjög óeðlilegt, að 
málið gangi nú til fjárveitinganefndar, 
þótt svo hafi farið í allsherjarnefnd, að 
hún hafi ekki getað fallist á þetta frv., 
því ef hún hefði fallist á að láta það 
í anga fram í einhverri mynd, þá hefði 
þurft að skjóta því til fjárveitinganefnd- 
ar til þess að fá álit hennar.

Eins og þingsköpin eru nú, er ekk- 
ert á móti vegi, að málið komi til 
fjárveitinganefndar, ef menn vilja, að 
það komist fram í einhverri mynd. Hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) hefir ekki athugað 
þessa breytingu á þingsköpunum, þegar 
hann var að mótmæla því, að málið 
líæmi í fjárveitinganefnd.

Jeg býst við því, að sú stjórn, sem býr 
mál undir næsta þing, verði fús á að 
athuga, hvort tiltækilegt verður að 
koma fram með alment launalagafrv. 
það fer að verða nauðsynlegt að gera 

)>að, þegar altaf er verið að breyta launa- 
kjörum opinberra starfsmanna. Nú á 
síðustu árum hefir verið breytt launa- 
kjörum við alla þá menn, sem ekki er 
beint lögákveðið hver laun skuli hafa. 
J?að er ekki til neins að tala um það, 
að ekki megi breyta launum einstakra 
flokka, þegar altaf er verið að breyta 
launum einhverra. það breytir auðvitað 
engu, að þessu leyti, hvort veiting em- 
bættisins er konungleg eða ekki.

Sveinn ólafsson: Hv. þm. N.-fsf. (S. 
St.) hefir tekið af mjer ómakið, því 
hann tók fram flest það, sem jeg hefði 
annars viljað athuga við málið. Hv. 2. 
þm. Arn. (E. A.) hefir stungið upp á 
því, að fela málið annari nefnd en áður 
befir um það fjallað, skjóta því frá hv. 
allsherjarnefnd, þar sem hann er for-

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

maður, til hv. fjárveitinganefndar. 1 
þessu liggur ómaklegt vantraust til alls- 
herjamefndar, og er það kynlegt að 
heyra úr þessari átt.

Jeg á, með tveim öðrum þm., brtt. 
á þgskj. 213, og ætlaði jeg að mæla með 
þeim. En af þvi að útlit er fyrir,að málið 
eigi lengri leið gegnum deildina, þá 
sleppi jeg því að tala nokkuð frekar um 
þessar brtt. Jeg hafði vænst þess, að till. 
þessar leiddu til samkomulags, og lík- 
urnar voru þar talsvert miklar, hefðu 
eigi þessi óvæntu hausavíxl orðið á með- 
ferð málsins. En nú er von á hæsta- 
rjettardómi fjárveitinganefndar, og ætla 
jeg að bíða með að mæla með brtt. þang- 
að til hann er upp kveðinn.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg geri 
ráð fyrir, að þessari umr. verði frestað, 
ef málinu verður visað til annarar 
nefndar, sem jeg óska ekki og hafði 
ekki búist við. Jeg hafði ætlast til, að 
málið yrði tekið til almennrar yfirveg- 
unar við þessa umr.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að eins að 
gera dálitla athugasemd um þingsköp- 
in. Hv. sessunautur minn, þm. N.-ísf. 
(S. St.), var að tala um, að það væri 
lítilsvirðing við allsherjamefnd, ef máli, 
sem hún hefir haft til meðferðar, er 
vísað í aðra nefnd. petta er misskilning- 
ur. Enda sýnir það sig best, hvers trausts 
og virðingar þessi nefnd hefir notið hjá 
deildinni, að fjórir fimtu hlutar allra 
þeirra mála, sem borin hafa verið fram, 
hafa verið falin hennar forsjá að öllu 
leyti. það brygði því undarlega við, ef 
nú þyrfti í þessu skyni að vísa máli frá 
henni til annarar nefndar. En þessa þarf 
í öðru skyni. það hefir gleymst að leita 
álits fjárveitinganefndar um fjárhags-
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hlið inálsins. En það ber að gera uin 
hvert það mál, sem ný útgjöld hefir í 
för með sjer. Jeg vil leyfa mjer, með 
leyfi hæstv. forseta, að lesa upp þá máls- 
grein úr 16. gr. þingskapanna, sem svo 
kveður á:

„Nú er borið upp frumvarp eða þings- 
ályktun, sem fer fram á aukin útgjöld 
úr landssjóði, og er þvi máli visað til 
nefndar, og skal þá sú nefnd, ef hún 
ætlar að mæla með frumvarpinu eða til- 
lögunni, leita álits fjárveitinganefndar í 
málinu“.

Nú er það að vísu rjett, að meiri hluti 
nefndarinnar ætlar sjer ekki að mæla 
með frv., og þyrfti því ekki að leita álits 
um fjárveitinguna. En minni hlutinn 
mælir með frv., og honum bar að styðja 
meðmæli sín við álit fjárveitinganefnd- 
ar. Hvort sem það er meiri eða minni 
hluti nefndar, eða nefndin öll, sem legg- 
ur til, að mál verði samþykt, þá hlýtur 
sama skyldan að hvíla á þeim, sem það 
gerir, — þó það sje ekki nema einhver 
hluti nefndar, — að leggja málið fyrir 
fjárveitinganefnd, ef það fer fram á 
aukin útgjöld. Jeg bendi á þetta, til þess 
að sýna fram á, að það getur ekki verið 
rjett, að allsherjarnefnd sje sýnd nein ó- 
virða, þó málið sje nú Iátið ganga til 
fjárveitinganefndar. pað er eðlilegur 
gangur málsins og i samræmi við þing- 
sköpin, að álits hennar sje leitað. pá 
verður að sjálfsögðu að fresta þessari 
umr.; að öðrum kosti verður ekki farið 
með málið í nefndinni.

pað er því ekki mannskemd eða ó- 
virðing fyrir nokkurn mann, þó þessu 
máli sje nú vísað til fjárveitinganefnd- 
ar, en það ætti að verða málinu til gagns, 
að það verður nú skoðað af fleirum, svo 
fleiri geti látið álit sitt á þvi í ljós. petta 
er að eins athugasemd um þingsköpin,

en ekki nein almenn yfirvegun um 
málið.

Frsm. minni hl. (Einar Amórsson):
Jeg ætla að eins að gera örstutta athuga- 
semd, út af ræðu hv. þm. N.-ísf. (S. St.). 
Hann taldi það skrítið að fara að visa 
málinu til fjárveitinganefndar. Hv. þm. 
ætti þó að skilja, að þetta er ekki á móti 
þingsköpunum. pau banna það alls ekkir 
að máli sje vísað til annarar nefndar, 
þótt ein hafi um það fjallað. pað er 
meira að segja heimilt að vísa sama 
máli til sömu nefndar og áður hefir haft 
það til meðferðar, og er þó ekki minna 
vantraust í því. pað er rjett athugað 
hjá hv. þm. Dala. (B. J.), að þó það sje 
ekki nema minni hluti nefndar, sem 
mælir með einhverju máli, þá verður 
hann að bera það undir fjárveitinga- 
nefnd, sje um útgjöld að ræða. Jeg verð 
að viðurkenna, að það er min sök, að 
þetta mál hefir ekki verið borið undir 
hana. — En að jeg kem með þessa till. 
nú, kemur hvorki af trausti nje van- 
trausti á mjer eða allsherjarnefnd. Hjer 
í deildinni var samþ. þingsályktun um 
það, að fjárbeiðnum frá einstökum em- 
bættismönnum skuli ávalt á þessu þingi 
vísað til f járveitinganefndar. Nú er þetta 
mál að vísu ekki fjárbeiðni að forminu 
til, heldur sprottið af beiðni hlutaðeig- 
andi embættismanna til stjórnarinnar 
að taka þetta mál til meðferðar. Nú er 
altaf verið að tala um það í þessari hv. 
deild, að ekki megi taka einstaka flokka 
út úr heild, heldur eigi að fá yfirlit yfir 
málið alt, og það er, eftir mínum skiln- 
ingi, ástæðan til þess, að þingsályktun- 
in um að fela fjárveitinganefnd þessi 
málefni er komin fram. Jeg vona, að 
hv. deild sje samþykk þessum skilningi.
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pess vegna álit jeg rjettast, að þetta mál, 
sem launamál, eigi að fara til sömu 
nefndar, til þess að hún reyni að koma 
einhverju „systemi“ í það. Hvort þetta, 
að máli, sem ein nefnd hefir farið með, 
sje siðar visað til annarar, hefir komið 
fyrir áður i sögu þingsins, varðar mig 
•ekki um; það er jafnrjettmætt í þessu 
efni fyrir þvi, fyrst það er í samræmi 
við þingsköpin.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) var alveg 
sammála hv. þm. N.-ísf. (S. St.), og hefi 
jeg því svarað honum um leið. pað, 
sem hann sagði, var ekki annað ?n upp- 
tugga úr hinum. Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.) var eins og skuggi af hv. þm. N,- 
Isf. (S. St.). pegar menn hafa fengið 
„originalinn“, þá þýðir ekkert að vera 
að eltast við „kopiuna“.

Mjer skildist á hv. þm. N.-ísf. (S. St.), 
að hann áliti, að launamálið þyldi enga 
hið. Jeg er honum alveg samdóma um 
það. En hvernig stendur þá á þvi, að 
hann kemur fram með dagskrá, sem 
fer alveg í öfuga átt við þessi rjettmætu 
orð hans. Jeg felst á það, að fyrst stjórn- 
in hreyfði launamálunum á annað borð, 
þá sje notað tækifærið til þess að gera 
heildaryfirlit yfir þau, þó ekki væri 
nema til bráðabirgða, t. d. meðan stríð- 
ín stendur. — Ef dagskráin verður sam- 
þykt, þá verður afleiðingin sú, að þessi 
mál verða ekki tekin til meðferðar á 
þessu þingi. Samkvæmt þingsköpunum 
má ekki taka fyrir á sama þingi frv., 
sem felt hefir verið, nje heldur frv. um 
sama efni. Nú telst það frv. fallið, sem 
afgreitt er með dagskrá. Á þessu þingi 
mætti þá ekki taka upp frv., sem fer 
fram á að hækka laun þeirra embættis- 
manna, sem nefndir eru í þessu frv., 
ng með því, að samþ. væri að taka ekki 
einstaka flokka út úr heildinni, væri 
ekki hægt að bera fram hækkun á laun-

um annara embættismanna eða starfs- 
manna, nema þessir væru teknir með. 
Kjör allra starfsmanna yrðu því að 
standa í stað. Jeg skil þvi ekki í þvi, að 
hv. deildarmenn geti fallist á þessa dag- 
skrá, af þessum ástæðum, auk þess sem 
það dylst ekki, að kjör þeirra manna, 
sem frv. þetta ræðir um, eigi að bæta, 
því engir eiga í raun og veru meiri 
sanngirniskröfu til launahækkunar en 
einmitt þeir.

Jeg legg því til, að mín till. verði 
samþ., hvort sem hún verður skoðuð 
sem vantrausts- eða traustsyfirlýsing til 
allsherjarnefndar. Eins og málinu er 
komið verður að álita rjettast að fresta 
umr. og vísa málinu til fjárveitinga- 
nefndar.

Sigurður Stefánsson: pað getur verið 
mikið satt, sem hæstv. forsætisráðherra 
sagði, að rjettara hefði verið að dag- 
skrá mín hefði komið í launamálinu, 
sem nú var til umræðu. En á þessum 
tímum eru svo margir vanhaldnir, að 
rnjer finst rjett, að farið sje að búa und- 
ir, ekki sjerstök launalög, eins og frv., 
sem hjer liggur fyrir, heldur lög um 
laun allra embættismanna landsins, eins 
og launamálanefndin ætlaðist til. Mjer 
dettur í hug, en jeg skal játa, að jeg er 
ekki svo lögfróður, að jeg geti ábyrgst 
hvort það er rjett, að dagskráin geti 
gripið aftur fyrir sig, til frv., sem sam- 
þykt var hjer næst á undan, eða jafn- 
vel til allra launamála, sem taka þarf til 
endurskoðunar. (E. A.: J?að getur hún 
alls ekki). Jæja, það má vel vera, að 
mjer skjátlist í því efni.

Viðvíkjandi þvi, sem hv. 2. þm. Árn. 
(E. A.) sagði, að dagskrá mín kæmi í 
mótsögn við þá viðurkenningu, að 
launakjör þessara embættismanna 
þyrftu bráðra bóta við, þá skal jeg geta
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þess, að það var ætlun mín, að til bráða- 
birgða mætti bæta úr þvi með dýrtið- 
aruppbót. pessa menn má einu gilda, 
bvernig það er gert, þegar, eins og hv. 
þm. (E. A.) gekk út frá, má búast við 
almennu launafrumvarpi á næsta þingi. 
Sú breyting, sem þá kann að verða gerð, 
kemur auðvitað jafnt niður á þessum 
embættismönnum og öðrum. Jeg vildi 
því, að hv. deild tæki til athugunar, hvorl 
ekki mætti bæta úr brýnustu þörf, bæði 
þessara manna og annara, með dýrtíðar- 
bót.

Ef dagskrá mín verður feld, get jeg 
ekki verið með frv. í neinni mynd, en 
mun þó hallast að þvi að reyna að 
bjargast við dýrtíðaruppbót fyrst um 
sinn.

Frsm. meiri hl. (Pjetur Ottesen): 
Viðvíkjandi því, sem hæstv. forsætisráð- 
herra sagði, að það hlyti að vera sagt 
móti betri vitund, að ekki mætti taka 
út úr heildinni einstaka liði launamáls- 
ins og breyta þeim, þá verð jeg, að því er 
snertir meiri hl. allsherjarnefndar, að 
levfa mjer að mótmæla þessu. peir 
menn, sem hjer er um að ræða, eru í 
hæstu launaröð allra embættismanna 
landsins. peim, sem lægra eru launaðir, 
væri því stór órjettur ger, ef farið væri 
að taka þessa menn út úr og hækka 
laun við þá, en láta alla aðra sitja við 
sömu kjör og áður. þegar svona stendur 
á, eins og hjer, að miða verður launa- 
bætur manna við sannar þarfir, fjár- 
hagsins vegna, þá er ekki hægt að sjá, 
að nein knýjandi nauðsyn sje til þess að 
fara að taka þennan eina flokk út úr 
heildinni. Ef slíkar undantekningar ætti 
að gera, þá yrði að minsta kosti að 
styðja þær við rjettmætar sanngirnis- 
kröfur, en ekki við ímyndaðar vírðing- 
arstöður. Jeg verð þvi að mótmæla þess-

um áburði hæstv. forsætisráðherra, sem 
hann hefir látið sjer sæma að bera á 
meiri hl. allsherjarnefndar.

Forsætisráðherra (J. M.): pað er best, 
þegar mótmælt er, að mótmæla þá því, 
sem sagt er, en ekki því, sem aldrei 
er sagt. Jeg sagði ekki, að nefndin hjeldi 
því fram móti betri vitund, að ekki ætti 
að taka einstaka liði út úr launaheild- 
inni, eða að ekki væri ástæða til að taka 
þennan einstaka lið út, sem hjer er um 
að ræða. En hitt sagði jeg, að nefndin 
gerði það móti betri vitund, ef hún 
hjeldi þvi fram, að órjett væri að gera 
þessa launabreytingu fyrir þá sök eina, 
að með því væri tekinn einstakur flokk- 
ur út úr heildinni. pví þegar þingið í 
fyr.ra tók út úr alla póstmenn, og þing- 
ið núna alla símamenn, þá er ekki hægt 
að segja, að hjer sje verið að stíga neitt 
nýtt spor. petta er því ekkert nema mis- 
skilningur hjá hv. þm. Borgf. (P. 0.). 
Sem sagt er það ákaflega góð regla, 
þegar mótmælt er, að vita,hverju maður 
er að mótmæla.

Frsm. minni hl. (Einar Arnórsson): 
Jeg held, að hv. þm. N.-fsf. (S. St.) hafi 
misskilið eitthvað það, sem jeg sagði 
áðan. Mín meining var ekki sú, að ef 
valin yrði sú leiðin, að hækka dýrtíðar- 
uppbótina, að dagskráin útilokaði það. 
En jeg taldi líklegt, að hv. fjárveitinga- 
nefnd mundi vilja fara aðra leið, t. d. 
búa til bráðabirgðalaunalög. Hv. þm. 
(S. St.) var því að tala um alt annað 
en jeg. Ef jeg tala í austri, þá vil jeg 
ekki, að hann tah í vestri, og ef jeg tala 
um kynbætur hestá, þá er ekki til neins, 
að hann tali um snjó í Esjunni.

Ef hv. fjárveitinganefnd kemur fram 
með umbætur á launalögunum í heild 
sinni, þá vildi jeg ekki, að deildin útilok-
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aði, að það yrði tekið til meðferðar. 
(S. St.: pað kemst aldrei í gegn). pað 
getur vel komist í gegn, því hv. þm. 
(S. St.) er ekki nema 26. hluti af deild- 
inni. En ef hv. nefnd kynni að leggja 
það til, að gerðar yrðu bráðabirgðaum- 
bætur á launalögunum, þá gæti deildin 
ekki tekið það til meðferðar, ef dagskrá- 
in yrði samþ., þvi i því frv. yrði sams- 
konar ákvæði um laun yfirdómaranna 
og skrifstofustjóranna og vísað væri frá 
með dagskránni. petta var það, sem jeg 
vildi benda á, áður en leitað er atkv.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. N.-ísf., 

S. St., (sjá A. 300) feld með 13 : 1 atkv.
Frv. vísað til fjárveitinganefndar (sjá 

A. bls. 538) með 15 : 3 atkv.

Umr. frestað.

Álit f járveitinganefndar kom ekki, og 
var því málið ekki tekið á dagskrá fram- 
ar og varð

ekki útrætt.

2. Skipnn barnakennara og laun.

Á 2. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skipun bama- 
kennara og laun þeirra (A. 6).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (J. M.): pað er 
sama um þetta mál að segja og hið 
fyrra, að jeg tel alveg nægilegt að visa

til ástæðnanna fyrir frv„ og um leið vil 
jeg geta þess, að það er í raun og veru 
eftir áskorun hv. deildar sjálfrar, að 
þetta mál kemur hjer fram. Jeg gel 
auðvitað ekki fullyrt það, að hv. deild 
hafi beint ætlast til þess, að tillögur um 
bætur á launum kennara kæmu fram í 
frumvarpsformi. En með því að mjög 
ákveðnar kröfur um hækkun á launum 
kennara hafa komið fram í þessari hv. 
deild, þykir mjer eigi þörf á að mæla 
neitt með þessu frv. pað voru mjög 
margir hv. þm. í fyrra, er samþyktu 
þingsályktunartillögu um þetta mál, og 
vona jeg því, að frv. þessu verði vel tek- 
ið; enda hygg jeg, að hver og einn viður- 
kenni,að það sje hreint og beintminkun, 
hvernig farið er með barnakennara 
þessa lands, að því er laun þeirra snert- 
ir. Jeg ætla svo ekki að tala lengra um 
þetta að sinni, en legg til, að frv. verði 
vísað til hv. mentamálanefndar.

pórarinn Jónsson: pað er sjálfsagt 
gott, að þetta mál er fram komið; en 
það getur samt verið álitamál, hvort, 
eins og nú stendur á, sje rjett að láta 
málið ganga fram. Eins og hv. deild er 
kunnugt, var þetta mál til umr. á síð- 
asta þingi, og var þar vitanlega einnig 
talað um þetta atriði, launahækkunina, 
en jafnframt var það álitið nauðsynlegt, 
að ýmsar breytingar á fræðslulögunum 
yrðu gerðar samfara því. Mjer virðist 
þess vegna athugavert að láta málið 
ganga fram, eins og nú er ástatt. í fyrsta 
lagi er alt útlit fyrir, að mörgum skól- 
um verði eigi haldið áfram næsta vetur; 
í öðru lagi er það, eins og dýrtíðin 
kreppir að sveitum lands þessa, ekki lik- 
legt, að sveitarsjóðir verði f.ærir um að 
bæta á sig miklum útgjöldum,og iþriðja 
lagi er það álitið, að takmörk fræðslu- 
hjeraðanna sjeu ekki haganlega ákveð-
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in, eins og nú stendur. Er því þrent, sem 
mælir á móti þessu frv. Eftir tillögu 
fræðslumálastj.að dæma, álítur hann,að 
heppilegt sje, að hreppar sjeu færðir 
saman, og getur þetta i sjálfu sjer verið 
mjög heppilegt, og því verður naumast 
talið rjett að gera þetta frv. þegar að 
lögum, án þess að sjeð verði við afleið- 
ingum þess; því það getur hæglega kom- 
ið fyrir, að kennarar segi starfi sínu 
lausu, til þess að fá stjórnarráðsveitingu 
fyrir stöðunni. Og þó það yrði ákveðið 
við veitinguna, að þeir yrðu að sætta 
sig við breytingar þær, sem kynnu að 
verða gerðar á fræðsluhjeruðunum, þá 
myndu þó ýmsir verða óánægðir. Gæti 
þannig komið los á kennarana, sem telja 
verður mjög óheppilegt. Jeg hygg þess- 
vegna, að nauðsynlegt sje að ákveða 
stærð og takmörkun fræðsluhjeraðanna 
og aðrar þær breytingar á fræðslulög- 
unum, sem nauðsynlegar þykja, áður en 
þetta frumvarp er samþykt.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg veit 
ekki, hvort hv. 1. þm. Húnv. (pór J.) 
samþykti þingsályktunartill. síðasta Al- 
þingis, sem var orsök til þess, að frv. 
þetta kom fram. En hafi hv. þm. (pór. 
J.) samþ. hana, þá minnist hann þess 
ekki nú, hvernig hún er orðuð og hvað 
hún fer fram á. par er um tvö atriði 
talað, fyrst hverjar breytingar þurfi að 
gera á fræðslulögunum, svo að þau geti 
orðið til frambúðar, og annað, eins og 
það stendur i þingsályktunartill., hvern- 
ig megi komast hjá að láta kennara 
sæta miskunarlausri meðferð. pað ætl- 
ast þingsályktunartill. til að sje gert 
þegar áður en menn hafi komið sjer 
niður á gagngerðum breytingum á 
fræðslulögunum.

pað getur vel verið, að þingið álíti, að 
þessar breytingar geti komist á öðru-

vísi en með lögum, en þegar hv. deild 
er búin að viðurkenna, að kennarar 
sæti, af hálfu hins opinbera, miskunar- 
lausri meðferð, þá vill hún líklega gera 
eitthvað til að bæta úr því, svo að jeg 
vona, að frv. fái að fara i nefnd, hvað 
sem um það verður að öðru leyti. pað 
er rjett, að ef þingið hyggur, að engin 
kensla verði að vetri, þá getur það haft 
mikil áhrif á það, hvort samþykkja beri 
þetta frv. nú þegar, eða láta það koma 
til framkvæmdar þegar í stað. En, sem 
sagt, verulegum mótmælum átti jeg 
ekki von á hjá þessari hv. deild, sem 
samþykti þingsályktunartill. eins og hún 
var orðuð..

Jeg skal annars geta þess, að þeir hv. 
kennarar, sem reiknuðu út kostnaðinn, 
hafa reiknað hann heldur ríflegan. peir 
hafa t. d. gert ráð fyrir 36 kennurum 
við barnaskóla Reykjavikur, í stað 32. 
Aukin útgjöld landssjóðs til bama- 
kenslu yrðu þá ekki 47 þús. kr. í byrjun, 
heldur 40 þús. petta er ekkert aðalatriði, 
en jeg vildi að eins láta þess getið, til 
upplýsinga fyrir hv. mentamálanefnd.

Jeg þori ekki að segja, hvaða að- 
stöðu hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) hefir 
til þessa máls, en mjer er sagt, að fram 
hafi komið frá honum á síðasta þingi 
till. til dagskrár, þess efnis, að stjómin 
legði þegar fyrir næsta reglulegt Al- 
þingi frv. til laga um bráðabirgðabætur 
á kjörum kennara. Ef hann hefir þá 
ætlast til, að kjör kennara yrðu bætt 
með lögum, getur hann ekki verið því 
mótfallinn að gera það nú þegar. pað 
er engin ástæða til að fresta því lengur.

Annars eru menn yfirleitt svo sam- 
mála um þetta mál, að ekki er þörf að 
ræða það frekar á þessu stigi. Vona jeg 
því, að hv. deild leyfi málinu að ganga 
til hv. mentamálanefndar, og ræði 
hún það siðan í samráði við fjárveit-
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inganefnd, svo sem venjá er til um slík 
mál.

Bjarni Jónsson: Jeg man vel eftir 
þingsálvktunartill. síðasta þings og því 
orðalagi hennar, sem var frá mjer, að 
kennarar sættu miskunarlausrimeðferð. 
J?að er rjettmæli, því að hún hefir verið 
það og er. En í þessari till. var og farið 
fram á að rannsaka öll fræðslumálin, 
hversu hentugast yrði skólafyrirkomu- 
lagið, bæði um skólaskyldualdur og 
annað, með öðrum orðum, hvort ekki 
þyrfti að strika út núgildandi fræðslu- 
lög og semja önnur. Jeg vil halda fast 
við þetta atriði, því að jeg hygg, að 
margir sjeu nú orðið sammála um, að 
endanleg bót á fræðslufyrirkomulaginu 
verði ekki gerð fyr en þeirri spurningu 
er svarað.

En hins vegar er sjálfsagt, að skjótt 
sje ráðin bót á kjörum kennara, og legg 
jeg þar enga áherslu á, hvort skólar 
starfa í vetur eða ekki. Kennurum er 
engu betra að deyja iðjulausum en starf- 
andi.

En í þeim ákvæðum, sem sett yrðu 
um bætur á kjörum kennara, yrði að 
taka tillit til annars þess er þingsálykt- 
unin fal í sjer. En með því að samþ. 
þessi lög er bygt á þessu gamla kerfi, og 
verður það aldrei með mínu samþykki.

Jeg furða mig á brjefi fræðslumála- 
stjóra út af þingsályktun síðasta þings, 
því sem prentað er sem fylgiskjal við 
frv. Jeg hefi ekki lesið það alt, en fljótt 
á litið virðist það út í bláinn og ekki 
koma þingsályktuninni við. En ef það 
á að heita úrlausn eða svar við þings- 
ályktuninni, þá má stjórnin gera betur, 
þvi að þessi maður hefði sist átt að rann- 
saka málið, þar sem hann er höfund- 
ur núgildandi fræðslulaga, eða hefir ljeð 
þeim nafn og ábyrgð.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ljet 
þess getið áður, að það mætti vel vera, 
að jeg legði ekki eins mikla áherslu á, 
að lög sjeu sett um laun barnakennara, 
eins og hitt, að bót sje ráðin á þeirri 
„miskunarlausu meðferð“, sem þeir 
hafa sætt. Hv. þm. Dala. (B. J.) þurfti 
því ekki nauðsynlega að segja neitt. (B. 
J.: Mátti jeg ekki vera stjórninni sam- 
mála?) Hinn hv. þm. (B. J.) virtist vilja 
láta það koma fram, að hann væri ekki 
sammála stjórninni.

Jeg ætla ekki að biðja afsökunar á 
því, að stjórnin leitaði til fræðslumála- 
stjórans, því að það er beinlínis lögmælt, 
að hann skuli vera ráðunautur stjórnar- 
innar um fræðslumál. pað var því eðli- 
legt, að stjómin leitaði til þess manns, 
sem hún á að leita til um slík mál. Jeg 
held því, að það sje af ókunnugleika, 
að hv. þm. Dala. (B. J.) furðar sig á 
þessu.

En um rannsóknina er það að segja, 
að henni er að vísu ekki lokið, en eftir 
svörum þeim að dæma, sem borist hafa 
fræðslumálastjóra frá þeim, sem 
fræðslu hafa með höndum, og eru henni 
kunnugastir úti um land, virðast varla 
líkur til,að breyting á skólaskyldunni fái 
alment fylgi.

Bjami Jónsson: Jeg ætlaði að svara 
því, að þá væri gamla kerfið búið að 
heimska fslendinga sjer í hag, ef al- 
menningur er mótfallinn endurbótum 
á gömlu sleifarlagi. pykir mjer þá skör- 
in tekin að færast upp í bekkkinn.

Jeg furðaði mig ekki á þvi af ókunnug- 
leika, að stjómin leitaði til fræðslumála- 
stjóra. pað sjest best á bæklingi hans, 
sem fylgir lagafrv., og ekki kemur þess- 
um lögum við, frekar en öðrum lögum, 
er um fræðslumál fjalla. par er verið 
að segja frá ýmsu í Bandaríkjunum,
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sem ekki kemur við launiun kennara. 
par er og getið um svör ýmissa manna 
úti um land, sem kosnir hafa verið í 
fræðslunefndir, og er það nefnt þjóðar- 
atkvæði. En hræddur er jeg um, að utan 
þessarar „þj óðar“ sjeu einhverjir til, sem 
vilja ráða og þykjast hafa eins mikið 
vit á þessum efnum. Jeg hefi getið þessa 
vegna þess, að jeg furðaði mig á þessu 
langa skjali frá einum manni. Jeg hafði 
vænst þess, að stjórnin rannsakaði mál- 
ið sjálf. En stjórnin fer öðruvisi að. Jeg 
þekki ekki þá venju, að maður, sem 
rannsakast á, rannsaki sig sjálfur. Og 
það á þá ekki frekar við um þennan 
mann, að hann rannsaki þetta fræðslu- 
lagakerfi, sem er hans eigið fóstur og 
hluti af honum sjálfum. í þessari deild 
munu þeir margir, sem ákveðið hafa að 
láta ekki lengur drepa gáfur íslendinga 
með heimskulegu fræðslukerfi, heldur 
fá endurbætur á því.

Jeg vildi nú gera þá fyrirspurn til 
hæstv. mentamálaráðh. íslands, hvort 
hann ætli ekki að rannsaka þetta mál 
meira en orðið er og með öðrum hætti.

J?órarinn Jónsson: Hæstv. forsætis- 
ráðherra hefir tekið svo í þetta mál, sem 
jeg muni hafa verið á móti þingsálykt- 
uninni frá síðasta þingi. En það var 
ekki, enda þóttist jeg ekki taka svo í 
málið, að ástæða væri til að ætla, að jeg 
sje á móti því í sjálfu sjer. En hinu 
hjelt jeg fram, að það væri óheppilegt, 
að það gengi fram nema samhliða öðr- 
um endurbótum,sem þingsályktunin fór 
fram á. Og þótt það væri tekið fram um 
þetta atriði, laun kennara, að þeir sættu 
miskunarlausri meðferð, þá gat jeg ekki 
skilið það öðruvísi en svo, að breyting- 
ar á því ættu að vera öðrum breytingum 
samfara. Orð hv. þm. Dala. (B. J.) urðu 
og ekki skilin á annan veg, og var hann

höfundur till. þeirrar, er samþ. var. En 
hvað viðvíkur bráðabirgðabreytingum á 
launum ltennara, þá getur þetta frv. 
engan veginn skoðast svo, og þarf ekki 
að leiða það inn í umræður.

Mjer virðist það i sjálfu sjer ekki gera 
mikinn mun, eins og nú stendur, þótt 
þessar breytingar allar sjeu látnar bíða 
næsta þings, og finst miklu eðlilegra, að 
svo sje gert, og set jeg það sjerstaklega 
í samband við breytingu á takmörkum 
fræðsluhjeraða. Og væntanlega verða 
þá allar breytingar á fræðslulögunum 
undirbúnar frá hálfu stjórnarinnar.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg heyrði 
ekki hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) neita 
þvi, að hann hefði borið fram till. um, 
að stjórnin undirbúi og leggi fyrir næsta 
reglulegt Alþingi frv. til laga um bætur 
á kjörum kennara. En ef hann neitar 
því ekki, er hann nú beint á móti sjálf- 
um sjer. Vilji hann vera sjálfum sjer 
samkvæmur, fylgir hann frv. þessu. 
(pór. J.: petta eru ekki bráðabirgða- 
bætur). L’m það þarf ekki að deila.

En það er þó ekkertaðalatriði,hvemig 
þingið fer að. pingið getur lagað þetta 
í hendi sjer. Hv. 1. þm. Húnv. (þór. J.) 
hefir sjálfur farið fram á, að stjórnin 
beri fram frv. um þetta atriði og að lög 
sjeu gerð til bráðabirgða, áður en búið 
er að ákveða takmörk fræðsluhjeraða.

Mjer þótti rjett að taka frv. yfirleitt 
eins og það kom frá kennarafjelagi ís- 
lands. par er mjög hóflega farið í sak- 
irnar.

Jeg get svarað hv. þm. Dala. (B. J.), 
að jeg býst við, að stjórnin haldi áfram 
rannsókn þessa máls. En jeg verð að 
benda hv. deild á, að ef hún ætlast til 
þess, að mál sem þetta sje rannsakað 
til hlítar, má hún ekki neita um fje. í 
fyrra neitaði hún að leggja fram fje til



657 Mál, ekki útrædd.
Skipun barnakennara og laun.

658

rannsóknar málinu. pað liggur í augum 
uppi, að umfangsmikil rannsókn, sem 
gerð er af margra manna nefnd, verð- 
ur ekki gerð nema með nokkrum fjár- 
útlátum. Nú eru ekki þeir tímar, að 
hæfir menn fáist til að vinna ókeypis, 
þótt um góð mál sje að ræða. Ef rann- 
saka á málið til hlítar, verður að veita 
stjórninni heimild til að nota ríflegt fje 
til þess. Hjá því verður ekki komist að 
leita aðstoðar hæfra manna, því að jeg 
býst við, að hv. þm. myndu ekki fremur 
una við bráðabirgðaálit stjómarinnar 
sjálfrar, eða álits manns, sem hún lög- 
um samkvæmt á að ráðgast við um slík 
mál. Jeg neita því með öllu, að stjórnin 
eigi ámæli skilið, þótt hún leiti til 
fræðslumálastjóra um málið, enda er 
hann ekki höfundur núgildandi laga.

Gísli Sveinsson: Jeg vil leyfa mjer að 
segja hjer nokkur orð, vegna þess, að 
á síðasta þingi bar jeg fram, ásamt hv. 
2. þm. N.-M. (porst. J.), till., sem fór í 
svipaða átt og till. sú, er þá var samþ.

Mjer skilst, að þetta frv., ásamt álykt- 
unum þeim, er því fylgja frá fræðslu- 
málastjóra, sje sú endalykt, sem till. hafi 
fengið og búast megi við að hún fái. Jeg 
get ekki skilið það öðruvísi en svo, að 
það, sem stjórnin hafi getað gert, sje 
ný hjer fram komið, og jeg tel það eðli- 
legt. Hæstv. forsætisráðherra gat þass, 
að stjórnin hefði, lögum samkvæmt, 
leitað til fræðslumálastjóra. Jeg geri nú 
ráð fyrir, að hún hafi einnig leitað til 
einhverra annara, en þetta álitsskjal 
í málinu mun þó mest vera á ábyrgð 
fræðslumálastjórans. Jeg get nú ekki 
skilið, hvernig stjórnin getur haldið á- 
fram að spyrja þennan mann ráða, þeg- 
ar litið er á þetta brjef hans, og þá eink- 
um á það, sem stendur á bls. 29 í A-

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

deild og hann kallar þá „niðurstöðu, 
er hann hafi komist að um 6 liði þings- 
ályktunarinnar. Um fyrsta lið byrjar 
hann svo, „að það sje með öllu ótiltæki- 
legt, að landsstjórnin sleppi hendinni af 
barnamentuninni“ o. s. frv. Gangurinn 
í svörunum er yfirleitt þessi, að ekki 
verði fallist á grundvallaratriði þingsá- 
lyktunarinnar.

Nú vildi jeg fá það fram hjá hæstv. 
stjórn, hvort ekki sje svo, að hjer sje 

ekki meira fyrir hana að rannsaka. pví 
að sje meira að rannsaka, verður ekki 
hjá komist að fara þá leið, sem jeg og 
hv. 2. þm. N.-M. (J?orst. J.) stungum 
upp á, að fje sje veitt til rannsóknar- 
innar og nefnd skipuð til að framkvæma 
hana. það þýðir ekki að skora á stjórn- 
ina að rannsaka mál, ef henni er neitað 
um fje til að framkvæma rannsóknina. 
Vjer höfum sjeð, hvert stjórnin fer, og 
það er ekki nema eðlilegt, að hún fari 
til ráðunauta sinna. Jeg skil það vel, 
að stjórnin getur ekki framkvæmt rann- 
sókn þessa sjálf, enda heyrir það ekki 
beint undir verksvið stjórnarráðsins. 
Verður því stjómin framvegis annað- 
Evort að fá sjer aðstoð hæfra manna, 
eða svo verður að líta á, sem þessu máli 
sje hjer með lokið. pað verður að skipa 
nefnd eða hætta algerlega við rannsókn- 
ina, og það hygg jeg, að hv. þm. Dala. 
(B. J.) geri sig ekki ánægðan með. Og 
við því er ekki að búast, því að ýms at- 
riði þingsályktunarinnar eru svo mikils- 
verð, að nauðsyn ber til að rannsaka 
þau til hlítar. Fræðsluástandið hjá oss 
er komið í það horf, að það á ekki aftur- 
kvæmt á rjettar stöðvar nema ráð sje 
tekið í tíma. En með þessari rannsókn, 
sem hjer hefir verið gerð, er ekki sann- 
að, að enn sje of seint að bæta úr þessu, 
Jeg er ekki fús á, að svona lög sje sam-

43
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þvkt um eitt eínstakt atriði, meðan ekki 
er gerð gangskör að þvi að komast að 
fastri niðurstöðu um alt málið í heild 
Jeg er á sömu skoðun og hv. þm. Dala. 
(B. J.) um það, að kjör kennara sjeu al- 
gerlega óviðunandi. En hvort rjett sje 
að rjúka i að semja lög um þau og láta 
þegar koma fram sem endanlega niður- 
stöðu, tel jeg mikið vafamál.

Jeg er ekki á móti því, að frv. gangi 
til nefndar, en ekki býst jeg við, að það 
verði samþykt orðalaust í þessari mynd, 
er það nú hefir.

Sigurður Stefánsson: Jeg verð að líta 
svo á, að hsestv. stjórn hafi í þessu máh 
orðið á rjettan hátt við tilmælum Al- 
þingis í fyrra. J?að sjest þegar litið er á 
niðurlagsatriði þingsályktunarinnar. J?ar 
kémur það ljóslega fram, að það, sem 
þinginu þykir mest liggja á, er það, að 
kennurunum sje einhver linkind sýnd, 
þeim á einhvern hátt hjálpað til að 
standast í baráttunni fyrir lífinu. En nú 
verð jeg að taka undir það með hv. 1. 
þm. Húnv. (þór. J.), að það er mikið 
álitamál, hvort þingið á n ú að ráða 
þessu máli til fullkominna lykta með 
lögum.

Eins og hv. 1. þm. Húnv. (pór. J.) tók 
fram, stendur þetta launamál í mjög 
nánu sambandi við skipun á takmörk- 
un fræðsluhjeraða. Virðist það því hjer 
rifið út úr rjettu sambandi við fræðslu- 
málin. Ef þau verða svo tekin fyrir sið- 
ar til rannsóknar, og ef til vill gerðar 
miklar breytingar, þá getur svo farið, að 
þessi skipun á kjörum kennara, sem 
frv. gerir ráð fyrir, verði ekki í rjettu 
samræmi við önnur mál í kenslukerf- 
inu. Hjer virðist þvi byrjað á öfugum 
enda.
• En hjer hefir ekki verið tekið fram 
aðalatriðið, að eins og nú horfir við um

fjárhagsástand þjóðarinnar, virðist alls 
ekki gerlegt að samþykkja lög, sem 
hafa í för með sjer ærið mikinn kostn- 
aðarauka fyrir landssjóð. Og því um síð- 
ur er rjettur timi til sliks nú, sem eng- 
ar horfur eru á, að ástandið batni fyrst 
um sinn, heldur miklu fremur hið gagn- 
stæða. Oss er það öllum kunnugt, að 
þingið í fyrra sá sjer ekki fært að halda 
uppi ýmsum kenslustofnunum, sem 
landið á að kosta, sökum dýrtíðar. 
Sömuleiðis er það kunnugt, að hjeraðs- 
stjórnir víðs vegar um land hafa ekki 
haldið uppi kenslu i skólum sínum af 
sömu ástæðum. Og sem stendur eru 
miklar líkur til þess, að enn fleiri skól- 
um og kenslustofnunum verði að loka 
næstkomandi vetur, sakir dýrtíðar og 
kolaskorts. pegar nú svona er ástatt, 
finst mjer varhugavert fyrir þingið að 
semja lagabálk um laun kennara, sem 
það ef til vill sjer sjer ekki fært að nota 
í næstu framtíð, vegna vaxandi vand- 
ræða í landinu. Auk þess myndi það 
auðvitað valda óánægju úti um landið 
og í þessu árferði gera landsmönnum 
örðugra að halda uppi kenslu.

Enn má taka það fram, að þótt þing- 
ið í fyrra hafi ef til vill kveðið fullhart 
að,er það taldi kennara sætamiskunnar- 
lausri meðferð, þá er nú ekki vist, nema 
enn stærri flokkur í landinu en kenn- 
arastjettin verði að sæta miskunnar- 
lausri meðferð, af völdum ranglætis 
tímanna, og eiga að búa við enn aum- 
ari kjör, en kennarar hafa þó búið við 
fram á síðustu tíma. J?ví miður er fult 
útlit fyrir það sem stendur, og að því 
leyti hygg jeg, að þingið geti varið það, 

þó að það fari ekki þessa leið, sem 
stjórnin benti á. Fyrir mitt leyti verð 
jeg því að álíta, að þinginu verði ekki 
láð, þó að það fari varlega i að sam- 
þykkja launalagabálk fyrir kennara, er
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hefir mikinn aukinn kostnað í för með 
sjer.

pað er auðvitað, að þegar fjöldi kenn- 
aranna er ekki ráðinn nema frá ári til 
árs, þegar kensluatvinna þeirra bregst, 
þá er sá einn kostur eftir fyrir þá 
góðu menn að reyna að vinna fyrir sjer 
með einhverju öðru móti, og það eiga 
þeir líka að geta.

pó að þetta frv. verði aldrei annað en 
bráðabirgðaákvæði, þá koma þó á- 
kvæði þess talsvert í bág við það ástand, 
sem nú er i landinu, svo að það verður 
að álitast mjög athugavert að sam- 
þykkja það eins og það er.

Eftir að hafa hlustað á ræðu hæstv. 
f jármálaráðherra (S. E.) fyrir skommu 
finst mjer fjárhagsástand landsins svo 
óttalegt, að jeg álít, að þingið verði að 
hugsa sig tvisvar um áður en það sam- 
þykkir nokkra útgjaldahækkun, en 
verði beinlínis að leggja áhersluna á 
það að halda lífinu í þjóðinni; þeim út- 
gjöldum getur þingið ekki frestað, en 
jeg hygg, að það geti lagt það til með 
góðri samvisku um þau útgjöld, sem 
hjer er um að ræða, og ýms önnur.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg vildi 
að eins mótmæla þvi, — þó frv. sje 
samið um laun bamakennara — að það 
sje óveruleg breyting á fræðslulögun- 
um, þvi fræðslulögin ákveða lika laun 
kennaranna.

það er verið að kvarta um, að barna- 
fræðslan sje ekki eins góð og menn 
vildu óska.En er nú ekki í rauninniofur- 
eðlilegt, að bamafræðslunni sje ekki vel 
fyrir komið, þegar launin, sem kennar- 
amir fá, eru sex krónur á viku, auk 
fæðis? Ætli það sje völ á mjög hæfum 
mönmun fyrir slíka borgun, þegar ó- 
breyttir verkamenn fá þetta 5—10 sinn- 
um hærra vikukaup eða meira? pess

vegna- var það alveg rjettmætt,' þegar 
þingið sagði, að meðferðin á bamakenn- 
urunum værir óforsvaranleg. Ætli ólag- 
ið á barnakenslunni stafi annars ekki 
einatt, í sambandi við þetta, beint af því, 
að til kennara eru teknir menn, sem 
bókstaflega ekkert annað geta gert? peir 
eru jafnvel stundum teknir til aðfarabæ 
frá bæ og kenna, til þess eins að kom- 
ast hjá, að þeir þurfi að þiggja af 
sveitinni; þá er ekki svo óeðlilegt, að 
kenslan fari sumstaðar í mola.

pað, sem frv. þetta hefir sjerstaklega 
fyrir augum, er það, að skapa þau launa- 
kjör svo sæmileg og ábyggileg, að hæf- 
ir menn vilji gera kensluna að lifsstarfi 
sínu. Sje það ekki gert, þá verður kensl- 
unni altaf mjög ábótavant, þvi að það, 
sem sjerstaklega ríður á, til þess að 
fræðslan komi að notum, það er góður 
kennari.

Jeg skal ekki tala meira um þettá 
að sinni. Jeg vona, að þetta frv. fái að 
koma fyrir hv. deild og að hún liti á 
sanngimiskröfu frá kennurum, eins og 
hún gerir frá öðrum mönnum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 :1 atkv. 

og til mentamálanefndar (sjá A. bls. 
541). í e. hlj.

Nefndarálit kom ekki, og var frv. þvi 
ekki framar tekið á dagskrá og varð

ekki útrætt.
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3. Tekjuskattar og lóðargjöld 

í ReykjavU.

Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 19. apríl, 
var útbýtt

Frumvarpi til laga um bæjargjöld í 
Reykjavík (A. 12).

A 8. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Eftir 
rækilegan undirbúning af hálfu bæjar- 
stjórnar kom þetta frv. til stjómarinn- 
ar. En timinn varð heldur naumur til 
þess, að hægt yrði að leggja það fyrir 
þingið með hinum frv., og þess vegna 
kemur það ekki fyr en nú.

Jeg hygg, að það þýði ekki neitt að 
fara út í aðalstefnu frumvarpsins; 
væntanlega verður málið athugað í 
nefnd, og skal jeg leyfa mjer að leggja 
til, að frv. gangi til 2. umr. og síðan til 
allsherj amef ndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjamefndar (sjá A. bls. 541) í e. 
hlj.

Á 34. fundi í Nd,, miðvikudaginn 29. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 12, 
n. 187, 188).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 38. fundi i Nd., mánudaginn 3. 
júní, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 12, n. 187, 188, 277).

Frsm. (Einar Arnórsson); Jeg býst

við því, að jeg geti verið stuttorður að 
sinni, þótt málið sje umfangsmikið og 
vandasamt.

Nefndin hallast að aðalstefnu frv., 
að niðurjöfnun eftir efnum og ástæð- 
um hverfi úr sögunni, en skattur verði 
í stað þess lagður á tekjur af atvinnu 
og eignum, eftir ákveðnum gjaldstiga. 
þetta er aðalatriðið. Um hitt getur ver- 
ið álitamál, bæði um skattstigann sjálf- 
an, og ýms önnur ákvæði i frv.

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir látið 
3 manna nefnd undirbúa þetta mál, og 
síðan hefir stjómin borið fram þetta 
frv., er náð hefir samþykki bæjar- 
stjórnar.

Aðalbreytingar allsherjarnefndar eru 
við 1. gr. frv. Bæjarstjóm Reykjavik- 
ur og landsstjórnin leggja til, að skatt- 
urinn byrji á 500 kr. tekjum, og sje þá 
einn af hundraði, en hækki svo upp i 
10 af hundraði, þegar tekjurnar nema 
meiru en 50,000 kr. Nefndinni fanst 
þessi skattstigi alls ekki rjettlátur. peir, 
sem hefðu lágar og miðlungstekjur, 
yrðu að greiða mestan skatt samkvæmt 
honum, en hinir, sem hærri tekjur 
hefðu, slyppu óþarflega ljett. Nefndin 
hefir því lagt til, að gjaldstiganum yrði 
breytt á þann veg, sem greinir í 2. brtt. 
á þingskj. 188. Óþarfi mun að skýra þá 
brtt. nánar; menn geta lesið hana sjálf- 
ir, og einnig vil jeg benda mönnum á 
töflu þá yfir skattinn, eins og hann 
yrði eftir stjórnarfrv. og eftir brtt. 
nefndarinnar, sem prentuð er í nál. á 
þingskj. 187. Á henni geta menn ná- 
kvæmlega sjeð muninn.

Jeg játa það fúslega, að till. nefndar- 
innar um skattstigann geta orkað tvi- 
mælis, enda er vandaverk að finna alls 
kostar rjettláta leið í þeim efnum. Að- 
albreytingin yrði sú, að þeir mennim- 
ir, sem hæstar tekjur hafa, greiddu
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hærri skattt en frv. fer fram á, en hin- 
ir tekjuminni lægri skatt.

Aðrar breytingar nefndarinnar eru 
fæstar jafnmikilvægar sem þessi, og 
er gerð grein fyrir hverri þeirra um sig 
í nál. Flestar eru þær breytingar á orð- 
færi, en færri efnisbreytingar. Refsiá- 
kvæðum og málsmeðferðar er safnað 
saman í eina heild, svo yfirlitið verður 
gleggra.

Enn hefir nefndin bætt úr einu smá- 
atriði í frv. f 23. gr. frv. er ekkert á- 
kvæði um, hve nær yfirskattanefnd 
skuli hafa kveðið upp úrskurði sína um 
kæruatriði, er henni berast. Nefndin 
hefir sett timatakmörk fyrir því, i sam- 
ráði við nefndina í bæjarstjórn Reykja- 
víkur.

Háttv. þm. S.-p. (P. J.) hefir borið 
fram brtt. við frv., á þgskj. 277. Lúta 
þær aðallega að einu atriði í frv. Mun 
jeg ekki víkja að þeim fyr en hv. þm. 
hefir skýrt það nánar, hvað í þeim felst.

Pjetur Jónsson: Jeg tel mál þetta, 
sem nú er til umræðu, mjög mikilsvert. 
Álít frv. óefað spor í rjetta átt, og gæti 
það ef til vilJ orðið til þess að brjóta ís- 
inn fyrir öðru og betra skipulagi á 
skattalöggjöf hjer á landi.

En þó hefði áður þurft að setja al- 
menn lög fyrir bæjar- og sveitarfjelög, 
eins og var hugsun skattamálanefndar- 
innar 1908, lög, sem kveða nánar á um 
skattstofnana, setja hæfilegar skorður 
fyrir því, að misboðið verði ekki gjald- 
þoli einstaklinganna, og koma í veg 
fyrir, að ekki verði of mjög þrengt svið- 
ið fyrir landssjóð til almennrar skatta- 
álögu. Og loks ættu þau lög að mæla ná- 
kvæmlega fyrir um eðliiega Og sann- 
gjama skiftingu gjaldþolsins á milli 
hinna einstöku bæjar- og sveitarfje- 
laga, þegar sami gjaldþegn geldur út-

svar á fleiri en einum stað, annaðhvort 
beint, eða þá óbeint sem þátttakandi i 
fyrirtækjum. petta em þau frumatriði, 
sem hefði átt að slá föstum, áður en 
þessu máli var hreyft.

En engin von er, að Reykjavík geti 
beðið eftir slíkum allsherjarlögum, ekki 
lengra en málið er á veg komið. Enda 
býst jeg við, að hún þoh illa biðina.

En þá er þeim mun meiri vandi fyr- 
ir oss nú, er þetta frv. á að gera úr garði, 
að gæta þess, að það riði eigi i bág við 
ákvæði nje anda gildandi laga. Af því 
myndi skapast hið mesta misrjetti og 
ruglingur. Og jafnframt verður að 
gjalda varhuga við því, að slík lög riði 
bág við frumtök þau, sem jeg drap á 
að allsherjarskattalög fyrir bæjar- og 
sveitarstjórnir þyrftu að hafa.

petta frv. felst jeg á í höfuðatriðun- 
um, að leggja tekjuskatt á í bænum 
og heimta gott og ábyggilegt tekjufram- 
tal og leggja lóðargjald á eftir þvi, sem 
lóðirnar eru virtar með hæfilega löngu 
millibili. Að þessu leyti er jeg samþykk- 
ur frv. En i sumum smærri atriðum, 
sem þó eru allveruleg, tel jeg frv. at- 
hugavert frá því sjónarmiði, sem jeg 
hefi þegar lýst, einkum þar sem það hef- 
ir ekki að baki sjer tilsvarandi almenn 
skattalög.

Mun jeg nú nefna nokkur atriði, sem 
jeg hefi rekið augun í. Jeg hefi átt tal 
við einn hv. nefndarmann um þau. En 
nefndin vildi eigi sinna því, er jeg fór 
fram á að breytt yrði. Hefi jeg því 
neyðst til að kynna mjer málið rækileg- 
ar en jeg hefði gert ella. Jeg hefi ekki 
fengist við þessi mál siðan 1908, er jeg 
átti sæti í skattamálanefndinni, og eru 
nú talsvert farnar að ryðga í þeim efn- 
um þær upplýsingar, er jeg fjekk þá, 
voru að visu altaf litlar, og helst um 
skattalöggjöf í öðrum löndum og þá
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einkum Norðurlöndum. (G. Sv.: Skatta- 
löggjöfinni í þeim löndum hefir verið 
breytt síðan). pær breytingar voru líka 
að fara fram um þær mundir, og var 
það eigi síst þær, sem við kyntum okkur.

Skal jeg nú víkja að skatti á hlutafje- 
lögum. Eftir frv. eiga þau að greiða 
skatt af öllum ágóða sínum, að frá- 
dregnum lágmarkspeningavöxtum. 
petta kemur strax í bága við núgild- 
andi skattalög fyrir landið. í 8. gr. lag- 
anna frá 14. des. 1877, um tekjuskatt, 
segir svo:

„Hlutafjelög, verslunarfjelög og önn- 
ur slík fjelög skulu talin sem sjerstæðir 
gjaldendur, að svo miklu leyti sem arð- 
urinn allur eigi rennur til einstakra 
manna, sem búsettir eru á íslandi.“

Ef frumv. riður ekki beint í bága við 
ákvæði laganna, þá er þó áreiðanlega 
farið í bága við anda þeirra, þar sem 
ekki má samkvæmt þeim. leggja skatt 
á þann hluta af ágóða fjelaganna, sem 
greiddur er í arð til hluthafa. En hjer 
er og tvöföld gjaldálaga á sama gjald- 
stofn, og með því gengið á rjett ann- 
ara sveitar- og bæjarfjelaga.

pað getur vel verið, eftir hinu núver- 
andi fyrirkomulagi á aukaútsvörum 
hjer í bæ og viðar, að sjálfsagt þyki að 
leggja skatt á þann. arð, er fjelög greiða 
hluthöfum, hjá fjelögunum sjálfum. En 
það er á móti anda laganna, að lög- 
gjafarvaldið heimili sveitar-ogbæjarfje- 
lögum þá skattálöguaðferð, sem það 
leyfir ekki landssjóði.

Mjer virðist nú hart að gengið að 
leggja tvöfalt gjald á sama gjaldstofn- 
inn. Jeg skal taka lítið dæmi. Setjum 
svo, að jeg eigi t. d. 1000 kr. hlut í ein- 
hverju fjelagi. Fjelagið hefir í ágóða 10 
af hundraði, umfram peningavexti, og 
falla þá 100 kr. í minn hlut, áður en 
bæjarskatturinn er dreginn frá. Eftir

þessu frv. getur sá skattur orðið nærri 
því 14 af hundraði, en eftir till. nefnd- 
arinnar um 20 af hundraði — jeg tek 
hjer í dæminu hámark skattsins. Jeg 
fæ því að eins 80 eða 86 kr. í arð, en 
hitt gengur til bæjarins, — sá skattur, 
sem fjelögin greiða i bæjarsjóð, dregst 
sem sje frá arði hluthafanna. En svo 
geld jeg á Húsavík, segjum 10 % af 
hreinum tekjum í útsvar, og þá einnig 
af þessum tekjum. Jeg er því í raun- 
inni skattskyldur á tveim stöðum af 
sama gróðanum.

petta mun löggjafarvaldið hafa sjeð á 
sínum tíma, og því hefir það eigi leyft 
landssjóði að leggja skatt á greiddan 
arð hlutafjelaga, þar sem þær sveitir, 
sem hlutaðeigandi menn væru búsettir 
i, ættu þennan gjaldstofn. En á þá að 
leyfa það sveitar- eða bæjarfjelagi?

Tekjuskatturinn er einhver hinn full- 
komnasti skattur til þess að hitta sann- 
arlegt gjaldþol manna; en það er og 
ljóst, að hann er einhver nærgöngul- 
asti persónuskatturinn. pví verður hann 
að binda sig sem mest við heimilisfang 
hins eiginlega gjaldanda, þvi að þar, sem 
gjaldandinn á heima, er hann bundinn 
mestum fjelagskvöðum,og þar ber mað- 
ur helst eitthvað upp i staðinn fyrir þá 
skatta, sem hann leggur fram til bæjar- 
eða sveitarþarfa. pvi virðist það eigi 
rjett af einu sveitar-eða bæjarfjelagi að 
sölsa undir sig sem mest til álagningar 
þann gróða, er dreifist hingað og þang- 
að um landið. pess vegna er sú aðferð- 
in, sem gildandi tekjuskattalöggjöf 
bendir til, rjettlátust.

En þótt nú hin aðferðin sje höfð, að 
leggja skatt til bæjar- eða sveitarsjóðs 
á hlutafjárarðinn óskiftan hjá fjelaginu 
sjálfu, eins og gert er í Noregi og Dan- 
mörku, og líklega viðar, þá virðist sjálf- 
sagt að hafa.hann Yægari, vegna þess,
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áð menn verða að viðurkenna, að það sje 
eðlilegra, áð lagt sje á gróðann hjá þeirri 
persónu, er nýtur hans, heldur en á ó- 
persónulegt fjelag, sem nýtur hans ekki 
sem slíkt, heldur dreifir honum.

í Danmörku er hámarkið á svont 
skattt að jeg hygg 3%, og er hann jafn- 
aðarskattur, sem fer ekki hækkandi. Eu 
í þessu frv. er hann stighækkandi upp j 
14%, og eftir till. nefndarinnar, sem jeg 
fellst á að „skalanum“ til, upp í 21%, 
sem getur komið niður á stórum fje- 
lögum. Með öðrum orðum, það gerir 
stighækkunin á skattinum, að hann 
kemur svo óþyrmilega niður á hlutafje- 
lögunum og öðrum fjelögum. Hann 
verður tiltölulega meiri á fjelögunum, 
því að umsetningin er svo stór, heldur 
en á einstökum mönnum, er fá að eins 
hlut af arðinum og lenda neðarlega í 
skattstiganum. Jeg fellst á stighækkun- 
arskatt á einstökum mönnum, hækkun, 
sem vex eftir því, sem tekjumar fara 
meira fram úr sæmilegum þurftartekj- 
um. En stighækkun, sem fer vaxandi 
eftir arðsumsetningu fjelagsstofnana. 
tel jeg ranga. Litlu fjelögin geta gefið 
hverjum hluthafa eins mikinn arð og 
stóru fjelögin. Tökum dæmi, tvö fjelög, 
annað lítið, en hitt stórt. Litla fjelagið 
hefir 1000 kr. i skattskyldan arð á ári, 
en gefur þó 20% arð af hlutafjenu, áður 
en skatturinn er dreginn frá, til sinna 
hluthafa. petta fjelag myndi greiða eft- 
ir frv. í skatt kr? 1,50 af hverjum 100 
kr. arðsins. Aftur hefir stærra fjelagið 
100,000 kr. í arð á ári, fyrir utan vexti 
af hlutafje, en gefur þó ekki nema 10% 
i ágóða. Jeg tek t. d. Eimskipafjelag 
íslands. En þetta fjelag borgar í skatt 
alt að 14 kr. af hverjum 100 kr. arðs- 
ins. Nú er það auðvitað, að þessi skatt- 
ur er sama sem skattur á hluthafa, þar 
sem hann er tekinn af þeirra ágóðahlut.

Nú á jeg 1000 kr. hlut í litla fjelaginu, 
fæ ca. 200 kr. í arð, og á mig fellur sem 
Svarar 3 kr. af bæjarskattinum. En ná-í 
ungi minn á 1000 kr. í stærra fjelaginu, 
og fær því ca. 100 kr. í ágóða. Á hann 
falla 14 kr. í skatt til bæjarins. En þarna 
fyrir utan er skattur sá, sem fellur beint 
persónulega á þá fyrir þessar tekjur. 
pað er þess vegna auðsætt, að tekju- 
skattur, hækkandi eftir arðsumsetningu 
fjelaga getur ekki átt sjer stað og er 
auðsætt ranglæti. En annað mal væri 
um stighækkun eftir arðsprocentu, sem 
fjelagsmenn fá, og er hún þó ástæðulaus 
að mínu áliti.

Nú dettur mjer í hug, ef Eimskipaf je- 
lag íslands skyldi nú hafa talsverðan arð 
umfram peningavexti. Eftir frv. færi 
fullur sjöundi partur arðsins í skatt til 
Reykjavikurbæjar, og eftir till. nefndar- 
innar fullur fimti partur. Jeg álít, að 
þetta nái engri átt, og býst við, að marg- 
ir yrðu óánægðir yfir sliku.

Skattur þessi getur vitanlega færst 
niður fyrir það ákvæði, sem tiltekið er í 
frv., en líka upp fyrir það, en það er 
hámarksskatturinn, sem jeg hefi hjer 
talað um. En það hefir nú ekki í sjálfu 
sjer neina úrslitaþýðingu í þessu sam- 
bandi.

Er jeg nú búinn að minnast á hluta- 
fjelögin, og þá kem jeg að samvinnu- 
fjelögunum, og má í mörgu sama uih 
þau segja. Eftir frv. á að leggjá skatt 
á þann hundraðshluta af viðskifta- 
veltu fjelagsins það ár, sem skatturinn 
er miðaður við, sem telja má að sam- 
svari hagnaði þeim, er f jelagsmenn hafi 
haft af starfsemi fjelagsins. En þetta 
er þó takmarkað svo, að þessi hundraðs- 
hluti má aldrei fara fram úr 10% af 
viðskiftaveltunni. (E. A.: pað getur ver- 
ið of hátt, og vill nefndin taka það til 
athugunar). petta er enn fjarstæðara
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en skattur á hlutafjárarðinn, enda kem- 
ur það algerlega í bág við gildandi 
sveitarstjórnarlög, frá 10. nóv. 1905. par 
stendur þetta, sem jeg vil lesa upp með 
leyfi hæstv. forseta:

„Einnig má leggja aukaútsvar á kaup- 
fjelög og pöntunarfjelög, ef þau hafa 
leyst borgarabrjef, hafa sölubúð og vör- 
ur til sölu, svo sem hæfa þykir eftir ár- 
legri veltu og arði í söludeild f jelagsins.“

Hjer er beinlínis miðað við fjelög, 
sem hafa fasta söludeild, og skal þá 
skatturinn fara eftir veltu og arði í sölu- 
deild fjelagsins. pað er beint tekið fram, 
að ekki skuli lagt á pöntunarviðskiftin. 
En hjer er ætlast til, að farið verði að 
meta þann hagnað, sem ætla má að 
menn hafi af því að vera í pöntunarfje- 
lagi, slátúrfjelagi, mjólkurfjel. o. s. frv. 
Mjer dettur ekki í hug að neita, að þessi 
hagnaður sje til. En þessi hagnaður er 
ekki eins áþreifanlegur og ætla mætti 
eftir frv. Hann er svo misjafn fyrir 
hvern einstakling, og kominn undir 
ýmislegum kringumstæðum; í stuttu 
máli, hann er alveg óútreiknanlegur. 
Hann kemur auðvitað fram og hefir 
komið fram í efnum og ástæðum hvers 
fjelagsmanns, þar sem hann er búsett- 
ur. þar ber mest á honum, og þar nýtur 
sveitarfjelagið og landið góðs af hon- 
um; þar legst útsvarið á hann, eins og 
líka er rjett. Jeg hefi allmikið hugleitt 
þetta efni, því að mjer er það ekkert 
nýtt að eiga i karpi um útsvarsálögur á 
kaupfjelög.

Sumir halda því fram, að kaupstaðir 
og kauptúnahreppar hafi eðlilegan rjett 
til útsvarsálögu á verslunararðinn, eins 
þótt hann dragist frá kaupmönnum til 
hinna einstöku fjelagsmanna. Jeg býst 
við, að því verði haldið fram, að hjer 
sje átt við þann arð, og eins þótt 
þessi ágóði renni til fjelaganna, hvort

sem það eru bændur út um hvippinn og 
hvappinn, eða verkamenn og borgarar 
hjer í Rvík, er hafa fjelag til að panta 
nauðsynjar, þá sje sá hagnaður og 
hljóti að vera sjálfsagður skattstofn fyr- 
ir það kauptún eða sveitarfjelag, sem í 
hlut á. En þetta hygg jeg algerlega 
rangt, nema auðvitað um þann arð, sem 
rennur til manna, búsettra í sama kaup- 
stað eða hreppi. Á hann er lagt þar, 
hvort heldur lagt er á útsvar eftir efn- 
um og ástæðum eða lagt er á „nettó“- 
tekjur manna. pað getur enginn ráðið 
því, að verslunin og þar með arðurinn 
sitji föst í vissu kauptúni eða kaupstað, 
eða neytt menn til að versla þar, til þess 
að skapa þar samandreginn verslunar- 
ágóða. Menn geta verslað hvar sem þeir 
vilja, og svo getur verslunin fært sig, 
svo sem t. d. burt úr Rieykjavík til 
Hafnarfjarðar, svo að miklu minna er 
hægt að leggja á versiunararð til bæj- 
arsjóðs en um nokkurt áraskeið á und- 
an. Dettur engum í hug að eltast við 
þetta sem nokkurskonar „privilegium“ 
fyrir Reykjavík, þegar svona stendur á. 
En alveg er eins, ef verslunararðurinn 
dreifist út-um allar sveitir. pað verður 
að leggja arðinn þar, sem hann er sýni- 
legur og áþreifanlegur.

í þessu tilliti get jeg líka bent á, að i 
Danmörku er ekki lagt á þann ágóða, er 
fjelagar í samlagsfjelögum hafa af 
starfsemi fjelagsins, enda þótt það sje 
ágóði, sem safnað er saman á einn stað, 
og svo útbýtt á eftir sem ágóða eða 
„dividende“ af verslun manna. Hann er 
beinlínis undanþeginn útsvari til bæjar- 
eða sveitarfjelaga, ef fjelagið verslar 
ekki við aðra en fjelaga sjálfa.

Um framleiðslufjelög í Danmörku 
segir t. d. svo í lagagrein:

„þar á móti hvílir skatturinn ekki á 
fjelögum, sem hafa að markmiði „Be-
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arbejdelse, Forædling eller Salg“ á 
framleiðslu fjelagsmanna.“

Jeg hefi haft hjer upp dönsku orðin 
til að fyrirbyggja, að þau yrðu misþýdd. 
Með öðrum orðum, að því leyti, sem 
þessi fjelög, eins og t. d. sláturfjelög, 
reka starf fyrir fjelagsmenn og með 
búsafurðum þeirra, þá eru þau ekki 
skattskyld til bæjar- eða sveitarfjelaga.

Jeg býst nú við, að þetta þyki orðið 
langt mál, en jeg er ekki alveg búinn. 
Jeg vildi líka vikja að öðrum atriðum 
i frv., og er þá fyrst ákvæðin í 5. gr. 
frv., sjerstaklega saman borið við 2. lið 
3. greinar. Hjer stendur, með leyfi 
hæstv. forseta:

„Með þeim undantekningum og tak- 
mörkunum, er síðar greinir, tejast all- 
ar árstekjur skattgreiðanda til skatt- 
skyldra tekna hans, hvort sem þær eru 
fengnar í bænum eða ekki og hvort sem 
um er að ræða peninga eða fjármuni, 
sem metnir verða til peninga, svo sem 
tekjur o. s. frv.“.

petta er formáli 5. gr. frv. Hjer er 
sagt, að leggja skuli á árstekjur hvers 
gjaldanda, hvort sem þær eru fengnar 
i bænum eða ekki. (E. A.: Með þeim 
undantekningum og takmörkunum, er 
síðar greinir). Mjer er ómögulegt að 
koma auga á nokkra undantekningu um 
þær tekjur, er borgarar, búsettir hjer, 
afla annarsstaðar og borga þar útsvar 
af. En mjer er ómögulegt að skilja, að 
það, sem menn græða á öðrum stað og 
greiða þar útsvar af, sje skattskylt hjer, 
og þess vegna hefi jeg komið með brtt. 
(E.A .: Nefndin kom með brtt. um þetta 
atriði). Hún fullnægir ekki.

Ætla jeg nú að víkja örlítið að brtt. 
mínum, hverri um sig.

1. brtt. stafl. a. er reyndar ekki efnis- 
breyting, heldur að eins til þess að gera

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

þennan lið skiljanlegan. Jeg lit svo á, 
að orðin „fjelag eða stofnun“ nái yfir 
alt það, sem meint er í greininni.

2. brtt., við 3. gr., sem er 1. brtt., stafl. 
b., gengur út á það að fella úr þetta á- 
kvæði um lúsaleit á fjelögunum. Jeg á- 
lít, að það geti alls ekki komið til greina 
að leggja á þennan óbeina arð, eins og 
jeg hefi áður tekið fram, og því legg jeg 
til, að feld verði úr greininni þau orð, 
er þar að lúta. Að öðru leyti orða jeg 
greinina eins og í stjómarfrv.

pá koma brtt. við 7. gr., og þá fyrst 
brtt. um, að með því, sem beri að draga 
frá skattskyldum tekjum fjelaga, sem 
nefnt er í 3. gr. 3. lið, skuli telja útborg- 
aðan arð af hlutdeildum fjelagsmanna, 
hvort heldur er arður af hlutafje, eða 
arður af verslunarviðskiftum og vöru- 
innkaupum kaupfjelaga og fram- 
leiðslufjelaga. (E. A.: petta á þá 
líka við hlutafjelögin). Já, það á 
við útborgaðan arð. Jeg hefi álitið rjett- 
ara að undanskilja þann arð, sem út- 
borgaður erf jelagsmönnum skattskyldu, 
heldur en að undanskilja sjálf fje- 
lögin. pví bæði geta þau haft arð auk- 
reitis, sem þau sjeu eðlilega skattskyld 
fyrir, og þar að auki væri hægt fyrir 
einstaklinga og stofnanir að smeygja 
sjer undir nafn þeirra ranglega, til þess 
að firra sig skatti.

pá er 2. brtt., stafl. b., sem ekki 
fer fram á annað en að fella það burt 
úr 7. gr., sem beint flýtur af þessu, og 
c-liður, um að fella burt ákvæðið um 
að finna út þann hundraðshluta, er ætla 
má að fjelagsmenn hafi í arð.

Siðasta brtt. er ekki nema sjálfsögð 
breyting á 15. gr., í sambandi við hinar 
brtt.

.Teg skal nú játa, að líklega hefði þurft 
að gera fleiri brtt., til samræmis við

43
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þessar brtt. mínar. En þetta er erfitt 
verk að vinna að, í annríki því, sem jeg 
hefi haft undanfarna daga. Og hefi jeg 
hugsað mjer, ef brtt. mínar verða sam- 
þyktar, að taka frv. fyrir til athugunar 
til 3. umr. og nema burtu ósamræmið. 
Gæti þá ýmislegt fleira komið til álita, 
til þess að koma á fullu samræmi milli 
ákvæða frv. En jeg hefi haldið hjer 
fram því, sem jeg tel höfuðatriði, og þau 
verður að fá inn í frv., ef á að verða tak- 
andi í mál að greiða því atkv. út úr 
deildinni.

Annars er frv. þetta mjög ófullkomið, 
í samanburði við það, sem slík lög eru 
og þurfa að vera. En einstakur þing- 
maður, þó hann væri miklu færari en 
jeg, getur ekki í hjáverkum tekið að sjer 
að laga alla þá vöntun og galla.

Frsm. (Einar Arnórsson): Niðurlagið 
af þessari löngu ræðu hv. þm. S.-p. (P. 
J.) virtist vera mjög likt í hans hugskoti 
eins og sagt er á öðrum stað: Og hann 
leit yfir alt, sem hann hafði gert, og sjá, 
það var harla gott. En hv. þm. (P. J.) 
verður að virða til vorkunnar, þótt jeg 
leyfi mjer að ætla, að einhver missmíði 
sjeu á þessu verki, eins og flestum öðr- 
um sköpunarverkum.

Hv. þm. (P. J.) byrjaði á nokkrum 
almennum athugasemdum, og var þá 
fvrst það, að á undan þessu frv. hefði 
þurft að ganga alment frv., um skatt- 
skyldu til bæjar- og sveitarfjelaga,en hv. 
þm. (P. J.) játaði það reyndar sjálfur, 
að það mundi verða óheppilegt fyrir 
Reykjavíkurbæ að biða eftir slíkum 
lögum, og hefir hv. þm. (P. J.) þar rjett 
fvrir sjer, vegna þess, að slík lög fæðast 
sennilega aldrei. pað kemur til af því, að 
mjög misjafnlega er ástatt í Reykjavík 
og öðrum kaupstöðum landsins og 
sveitarfjelögum, þar sem t.d. eru 30—10

búendur, sem þekkja vel hver til annars, 
svo að þörfin í sveitum alment getur 
varla talist brýn til að gera breytingar 
á núverandi skipulagi. En í Reykjavík 
er alt öðru máli að gegna; þar eru all- 
margir gjaldendur, og það er víst með 
öllu ókleift fyrir niðurjöfnunarnefnd- 
ina að jafna niður að eins eftir efnum 
og ástæðum, svo að í lagi sje; þetta ját- 
ar líka niðurjöfnunarnefndin sjálf.

Hv. þm. (P. J.) hjelt því fram, að 
þetta frv. færi að ýmsu leyti í bága við 
anda eða bókstaf tilsvarandi laga; átti 
hv. þm. (P. J.) þar við tekjuskattslög 
nr. 23, 14. des. 1877. pað var sett nefnd 
hjer á árunum til þess að athuga skatta- 
lögin, og var hv. þm. (P. J.) einn í þeirri 
nefnd, en það fór svo óheppilega á þing- 
inu 1913, að þeim frv., svo góð sem þau 
voru, var stútað hjer í Nd., ef jeg man 
rjett, svo að ekki er hægt að byggja á 
þeim, og það er líklega nokkuð erfitt að 
finna það skattafyrirkomulag, sem allir 
verða sammála um i öllum greinum.

Annars er það ekki vel heppilegt að 
jafna saman þessu tekjuskattsfrv. fyrir 
Reykjavík og tekjuskattsfrv. fyrir lands- 
sjóð. í fyrsta lagi er það, að gjaldþegnar 
til landssjóðs eru gjaldskyldir hvar sem 
þeir eru á landinu, svo að þar þarf ekki 
að vera að synda á milli skers og báru 
með að jafna, sem best að hægt er, mis- 
muninn milli einstakra sveitarfjelaga.

Jeg býst nú ekki við, að jeg geti rakið 
hverja einustu mótbáru í ræðu hv. þm. 
S.-p. (P. J.). (P. J.: Hún var ekki svo 
löng). Jæja, það var nálega klukkutíma 
ræða, en mjer þótti ekkert að því að 
hlusta á hana; þvert á móti.

Viðvíkjandi fjelögunum, sem hv. þm. 
(P. J.) var að tala um, gerði hann þá 
athugasemd, að það væri fordæmilegt 
að hafa stígandi skattstiga í fjelögum. 
pá hefði hv. þm. (P. J.) átt, ef hann
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hefði viljað halda þessu nákvæmlega, að 
fara lengra í sínum brtt.; þá hefði hann 
sem sje lika átt að taka 2. hð í 3. gr„ því 
að sá liður nær líka yfir fjelög t. d. ef 
3—4 menn setja á stofn eitthvert fyrir- 
tæki, þar sem hver ábyrgist að fullu 
einhverja atvinnu eða starfsemi, t. d. 
verslun, þá skilst mjer, að eftir þeirri 
grein megi leggja á þá verslun. En það 
er ekkert athugavert við það, vegna 
þess, að verslunin tapar ekki á því, því 
að þegar mennimir víta, að á að leggja 
útsvar á þá, taka þeir það til greina við 
verðið, sem þeir setja á vöru sína. En 
um þá athugasemd, að gjaldstiginn væri 
hækkandi á fjelögum, er það að segja, 
að sú mótbára myndi líta tiltölulega vel 
út fyrst í stað, en þegar nánar er at- 
hugað, þá er ekki farið öðruvisi með 
þessi fjelög en hvern einstakan mann; 
jeg get nefnt eins gott dæmi því til sönn- 
unar eins og hv. þm. S.-p. (P. J.). 
Setjum svo, að jeg leggi 100,000 kr. í 
eitthvert fyrirtæki, og hafi 10% i hrein- 
an arð; það verða 10,000 kr„ og svo 
borga jeg skattfef 10,000 kr. Nú leggur 
hv. þm. S.-p. (P. J.) kann ske ekki nema 
50,000 kr. í annað fyrirtæki, en fær 
20% í hreinan arð og borgar lika skatt 
af 10,000 krónum; það verður sama út- 
koman, en hans fyrirtæki gengur bet- 
ur, og því borgar hann tiltölulega hærri 
skatt. Jeg er með þessu að sýna fram 
á, að ef hv. þm. (P. J.) vill vera fullkom- 
lega rjettlátur og sjálfum sjer sam- 
kvæmur, þá verður að iniða við hver 
stofninn er, sem frám er lagður; því 
verður nokkurn veginn sama, hvort það 
eru persónulegar tekjur eða ópersónu- 
legar, ef nota má það orðalag. En eftir 
þessu dæmi ætti jeg, samkv. skoðun hv. 
þm. S.-p. (P. J.), að borga lægri skatt, 
vegna þess að mitt fyrirtæki hefir ekki 
gengið eins vel. — Jeg veit annars ekki,

hvort jeg á að fara lengra út í þetta 
atriði, en það er i rauninni einsætt, að 
menn ættu að fara sömu leið í báðiun 
tilfellunum, en það er sennilega ekki 
gerlegt fyrir framkvæmd þessara laga.

Hv. þm. (P. J.) benti á Danmörku í 
þessu efni; og má vera, að það sje rjett, 
sem hann segirumþaðland,enumNoreg 
er það ekki alls kostar rjett, því að þar 
veit jeg ekki betur en að í þeim bæja- 
og sveitaskattalögum, sem jeg hefi haft 
fyrir mjer, sje lík stefna og í þessu frv„ 
að lagt sje á fjelög eins og einstaklinga, 
og eftir sömu reglum.

Hv. þm. (P. J.) sagði, að löggjafar- 
valdið mætti ekki leyfa sveitarfjelögum 
að fara lengra eða dýpra í vasa manna 
en það leyfði landssjóði að gera; með 
öðrum orðum, sveitarfjelögin ættu að 
hafa líkar reglur fyrir sjer og landssjóð- 
ur. Jeg held, að þessu megi svara með 
því, að landssjóður sje engin fyrirmynd 
í þessu efni, eftir því, sem var að gerast 
á síðasta þingi og þessu þingi, en miðað 
við tekjuskattslögin frá 1877 þá gæti 
þetta sjálfsagt litið nógu laglega út.

. Hv. þm. (P. J.) sagði, að hann hefði 
lika átt við nýjustu skattalögin; þá verð 
jeg að segja, að bæjarstjóm Reykjavik- 
ur er ekki ámælisverð fyrir sitt frv., og 
nefndin ekki heldur, þvi að hún leggur 
einmitt til, að skattskyldan sje miklu 
vægari en til landssjóðs, eftir nýjustu 
lögum frá 1917. Landssjóður tekur 20% 
af 99000, en nefndin vill ekki taka 
meira en 14%.

í sambandi við þetta vil jeg leyfa 
mjer að minna hv. þm. (P. J.) á það, að 
bæði hann og aðrir þeir mörgu ágætis- 
menn, sem setið hafa á Alþingi, bæði á 
undan og eftir, hafa ekki sjeð sjer fært, 
að fylgja fram þessu „principi“, sem 
hann talar um, því að alla leið frá því, 
að þetta fyrirkomulag komst á, hefir
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löggjafarvaldið gefið bæjar- og sveitar- 
stjórnum stórum meira vald til að 
leggja á sína gjaldþegna en landssjóður 
hefir til að leggja á sína, því að eftir 
sveitarstjómarlögunum, eins og þau 
voru samþykt síðast, — og meðal ann- 
ara af hv. þm. S.-þ. (P. J.),er sveitar-og 
bæjarstjórnum gefin svo að segja ótak- 
mörkuð heimild til að fara í vasa þegna 
sinna, niðurjöfnun er gerð eftir efnum 
og ástæðum, það er að eins sanngirni 
á annan veginn, en nauðsyn á hinn veg- 
inn, því að sveitarstjórnir hafa sem sagt 
ótakmarkað vald i þessu efni. pessi at- 
hugasemd, svo vel sem hún er meint hjá 
hv. þm. S.-p. (P. J.), kemur nokkuð 
seint; það hefði verið mjög æskilegt, að 
hann hefði athugað þetta fyr, ef hann 
hefði treyst sjer til að koma því í fram- 
kvæmd, meðal annars þegar sveitar- 
stjórnarlögin frá 1915 voru sett. Skatta- 
útreikning hv. þm. S.-p. (P. J.) get jeg 
ekki vel sagt um, því að ómögulegt er 
að hafa svar á reiðum höndum við öll- 
um töludæmum, sem tekin eru, en þessa 
21%, sem hann fjekk út, veit jeg ekki 
hvernig á að skilja, því að hámarkspró- 
senta nefndarinnar er 15%. Ef á að 
hækka eða lækka færitöluna, þá má 
nokkuð gera það eftir eigin vild, en ef 
fara verður upp úr 1,40 eða niður fyr- 
ir 0,60, þarf samþykki stjórnarráðsins 
til þess; þar er ákveðinn hundraðshluti, 
sem má hækka hana um án heimildar 
stjórnarráðsins. petta verkar að þessu 
leyti til ekki ólíkt og nú er, því að ef 
bæjar- og sveitarstjórnir vilja hækka 
aukaútsvar frá því, sem meðaltalið 
hefir verið siðustu árin, þarf samþykki 
stjórnarráðsins til, en það er að eins sá 
munur, að hækkunin verður í ákveðnu 
hlutfalli hjer á öllum, en þegar niður- 
jöfnun er gerð, getur maður aldrei vit- 
að, hvað á mann er lagt. pað dugir ekki

fyrir hv. þm. S.-p. (P. J.) í þessu tilfellí 
að vinna með færitölu, því að þá er mað- 
ur nokkuð í lausu lofti, þvi að hún get- 
ur bæði hækkað og lækkað skattinn.

pá ætla jeg að líta á brtt. hv. þm. S,- 
p. (P. J.). pað er þá 1. brtt., við 3. gr., 
a-liður. Jeg býst nú við því, að þaðmuni 
láta nærri um þá brtt., að hún geri 
hvorki til nje frá, sje þess vegna ekki 
efnisbreyting, heldur orðabreyting; en 
það, sem vakað hefir fyrir bæjarstjórn- 
inni, hygg jeg að hafi verið það, að til 
gætu verið þau fjelög og stofnanir, sem 
ekki kæmust undir 3. liðinn í greininni, 
og verði þess vegna að falla undir 2. 
tölulið, og svo sjeu menn eða stofnanir, 
sem eigi í annari stofnun, en það sjeu 
þeir menn, sem skattinn eigi að leggja 
á, og eigi þetta einmitl við hlutdeild í 
slíkri stofnun. T. d. ef kaupmaður, bú- 
settur hjer í Reykjavík, fær annan 
mann til að skjóta inn fje í verslun 
sína, þá getur verslunin gengið undir 
eins manns nafni, en þeir ábyrgjast báð- 
ir fullkomlega. pað mun vera líkt um
3. töluliðinn, að brtt. viB hann, b-liður- 
inn í brtt., skifti ekki miklu máli, því að 
efni til falla að eins í burtu þessar 
setningar: . ..., ,og það eins þótt af- 
rakstur sá, sem verða kann af starfsem- 
inni, sje eigi allur eða að hluta talinnf je- 
laginu sem slíku til tekna, samkvæmt 
fyrirkomulagi því, sem er á starfsemi 
þess og reikningsfærslu“. ... Mjer 
skilst, að það, sem falli burt að efni til, 
út af fyrir sig skifti varla miklu máli, 
en það eru aðrar brtt., sem saman borið 
við þetta myndu vera miklu óaðgengi- 
legri frá mínu sjónarmiði ætla jeg þá 
fyrst að víkja að 2. brtt., við 7. gr., c- 
liðinn, að sá liður þvi nær falli burtu. 
Mjer er í rauninni ekki ljóst, hvers 
vegna hv. þm. S.-p. (P. J.) vill láta 
þennan lið falla í burtu, úr því að hann
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hefir ekki gengið svo langt í brtt. sín- 
um við 3. lið 3. greinar, að þau fjelög, 
sem þar eru nefnd, falli í burtu. par
segir: ........ Enn fremur framleiðslu-
fjelög, samvinnufjelög, pöntunarfjelög 
og önnur slík fjelög, með heimilisfang 
í bænum, sem hafa þann tilgang, að 
starfa til efnahagsmuna fyrir fjelag- 
ana ....“. pessi fjelög álitur hv. þm. 
(P. J.) að ekki eigi að mæla að öllu 
leyti undan sköttum, en úr því svo er, 
skil jeg ekki, hvers vegna hv. þm. (P. 
J.) vill 6. málsgr. i burtu, því að ákvæði 
hennar eru til þess að vernda slík fje- 
lög dálítið frá fullkominni handahófs- 
áleggingu, þar sem þau eru skattskyld; 
því finst mjer, að nær hefði verið að 
láta hana standa, en t. d. koma með 
brtt. um hundraðshlutann, 10%, síðast 
í málsgreininni, og ætlar nefndin að at- 
huga, hvort ekki sje rjett að fella það 
ákvæði i burtu. En þegar maður lítur á 
aðrar brtt. hv. þm. (P. J.), þá fer mað- 
ur að skilja betur í þvi, að hann vill láta 
þetta hverfa; það er brtt. á þingskj. 277, 
að c-liðurinn orðist þannig: „Um þau 
fjelög, sem heima eiga í bænum og 
nefnd eru í 3. gr. 3. lið, ber að draga 
frá tekjunum þá upphæð, sem greidd 
er í arð, af hlutdeildum f jelagsmanna“. 
pessi breytingartillaga hefir það að 
geyma, að öll þau fjelög, sem eiga 
heima i bænum og nefnd eru í 3. gr. 
3. lið, mega láta draga frá tekjunum þá 
upphæð, sem greidd er í arð til fjelags- 
manna; það verða þá öll hlutafjelög, 
(,,aktíu“-fjelög) og önnur fjelög með 
takmarkaðri ábyrgð; öll þessi fjelög 
eiga þá að eins að greiða skatt eftir till. 
af þeim tekjum, sem eftir verða þegar 
þau eru búin að greiða arðinn til fje- 
lagsmanna. pá er að líta á það, hver af- 
leiðing af þessu yrði. Hún yrði sú, að 
svo g æ t i farið, að ekki eitt einasta

hlutafjelag í þessum bæ yrði skylt að 
greiða skatt til hans. Um þessi hlutafje- 
lög getur verið nokkuð misjafnt ástatt, 
eftir því hvernig þau eru; það mætti 
segja, að þar sem allir hluthafarnir eru 
búsettir hjer á landi, eða hjer í bænum, 
gerði þessi breyting ekkert til, en þessi 
athugasemd nær þó ekki vel því sanna, 
vegna þess að það er oft ómögulegt að 
vita, hverjir eiga hluti í fjelögunum. 
Eftir okkar lögum er að eins ein teg- 
únd hlutafjelaga, þar sem hlutabrjefin 
verða að hljóða á nafn, en öll önnur 
f jelög geta gefið út hlutabrjef án þess að 
þau hljóði á nafn, og þá þarf ekki að 
eins fjelagsstjórnin ekkert að vita um 
nöfnin, en hún getur ef til vill blátt á- 
fram ekki gefið neinar upplýsingar, af 
þeirri ástæðu, að hún veit ekkert um 
eigendurna. En svo er líka annað atriði, 
og það getur skift afarmiklu hjer á 
landi. pað vita allir, að útlendingar eru 
famir að reka ýmsa starfsemi viða á 
landinu, og skal jeg nefna rjett sem 
dæmi nokkra staði á Norður- og Vest- 
urlandi, í Eyjafjarðarsýslu (Siglu- 
fjörð), Strandasýslu og ísafjarðarsýslu; 
á þessum stöðum er stórkostlegur síld- 
arútvegur, sem Norðmenn og Sviar 
standa fyrir; þeir gætu auðvitað kom- 
ið sínum rekstri fyrir í hlutafjelags- 
formi; jafnvel einn maður getur stofn- 
að hlutafjelag og átt alla hlutina sjálf- 
ur. Sama er að segja um Reykjavík; þar 
geta verið margir útlendir menn, sem 
eiga þar eignir. Ef þeir fara svo að 
mynda hlutafjelag, þá getur bærinn átt 
á hættu að missa algerlega þennan 
gjaldstofn.

pað er að vísu satt, að eigi er útilok- 
að, að tvisvar verði lagt á sömu tekjur, 
ef skattur er lagður á tekjur hlutafje- 
lags. En sjaldan mundi þessu þó vera 
að heilsa. í framkvæmdinni er einsætt,
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að manni væri leyft að draga frá þann 
hlutann, er hann hefði greitt af á annan 
hátt, til sama skatteiganda.

par sem maður rekur atvinnu á öðr- 
um stað, en er t. d. búsettur í Reykjavík, 
eða vice versa, er sanngjarnt, að frá sje 
dreginn skattur, er hann geldur þar af 
sömu atvinnu.

‘pegar um tekjuskatt til landssjóðs er 
að ræða, eru ekki miklir erfiðleikar á 
að koma þessu í verk, því að einu gild- 
ir, hvar maðurinn er búsettur. Aftur á 
móti er þetta erfiðara þegar gjalda skal 
skattinn til sveitar, því að skattgreið- 
andi getur verið búsettur utan sveitar- 
innar, sem skatturinn á að renna til. En 
vitanlega á sá staður rjett til skattsins, 
sem hin skattskylda atvinna er rekin á. 
pað er sanngjarnt, að hann njóti góðs 
af atvinnurekstrinum. pví að hvers 
vegna hafði atvinnurekandinn valið 
þennan stað? Auðvitað af því, að hann 
áleit hann hentugan til slíks atvinnu- 
rekstrar. Og er þá ekki sanngjarnt, að 
staður þessi njóti góðs af því, að hann 
er heppilegur til atvinnurekstrarins? 
Brtt. er því af þessum ástæðum ófær.

En ein breytingin er enn ótalin, sem 
riður baggamuninn. Hún er sú, að frá 
tekjunum beri að draga þá upphæð, sem 
greidd er í arð, af hlutdeildum fjelags- 
manna. Eftir þessu ákvæði þarf ekkert 
fjelag að vera skattskylt; því að þeim 
er innan handar að greiða allan arð til 
hluthafanna. Og þó að fjelagsmenn fái 
allan arð, geta þeir eftir krókaleiðum 
myndað varasjóð. peim mundi ekki 
verða skotaskuld að gera allan fjelags- 
arðinn að eigin arði sínum. pegar fje- 
lagar hafa fengið allan arðinn, er ekkert 
eftir til að leggja á. peir geta verið út-

*) Virðist einhverju slept (3: hjá ræðuritara, Þórb. 
Þ.), og ekki unt að*leiðrjetta til hlitar. E. A.

lendingar, sem aldrei hafa verið hjer, 
eða enginn veit um þá o. s. frv. En ef 
f jelagsskapurinn stendur sig vel, kemur 
í sama stað niður, hvort hann hefir 
varasjóð eða ekki.

pá kem jeg að 2. brtt., b-lið. par er 
svo ákveðið, að „samkvæmt kröfu 
skattgreiðanda ber enn fremur að draga 
frá þann hluta teknanna, sem aflað er 
í öðru bæjar- eða sveitarfjelagi og hann 
sannar, að hann greiði af löglegt útsvar 
þar.“

Jeg skal játa, að bak við þessa brtt. 
felst töluverð sanngirni. En þegar gætt 
er að nánar, er hætt við, að Reykjavík 
mundi bera töluvert skarðan hlut, ef 
brtt. þessi yrði samþ. óbreytt. pess ber 
að gæta, að ef þetta ákvæði næði fram 
að ganga, mundu gjaldendur reyna að 
láta líta svo út, að langmestan hluta 
tekna sinna hefðu þeir aflað annars- 
staðar en hjer. Og eins og kunnugt er, 
hafa bæjar- eða sveitarfjelög misþung- 
ar byrðar að bera, og sumstaðar eru út- 
svör hverfandi lág, í samanburði við 
það, sem hjer gerist. Er þvi auðsætt, að 
þessir menn mundu sleppa miklu betur 
en aðrir borgarar bæjarins, sem enga 
atvinnu rækju utan þessa bæjar. En þó 
tel jeg sanngjamt, að tekin sjeu til 
greina útsvör annarsstaðar. pess vegna 
datt nefndinni í hug, að þeir reiknuðu 
aukaútsvör sem rekstrarkostnað af 
þeirri atvinnu, sem þeir reka annars- 
staðar. Enda er ekki neitt hugsunar- 
rangt í því. pyí að þeir verða að borga 
aukaútsvar á þessum stað, fyrir að reka 
atvinnuna þar, og geta gert ráð fyrir 
því, er þeir gera áætlun yfir rekstrar- 
kostnaðinn.

Enginn má samt skilja orð mín svo, 
að jeg telji frv. þetta óaðfinnanlegt, 
enda hefði nefndin viljað hafa það leng- 
ur til íhugunar, en þótti hins vegar
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rjett að afgreiða það nú og láta það 
koma til umr. hjer í hv. deild.

Hv. þm. S.-p. (P. J.) skýrir ekki al- 
veg rjett frá um skattatill. i bæjum 
og sveitum í Noregi. (P. J.: Jeg mis- 
mælti mig). pá er best að sleppa þvi.

Jeg skal enda mál mitt á að geta þess, 
að þó að nefndin hafi ekki getað fall- 
ist á brtt. hv. þm. S.-p. (P. J.), eins og 
þær eru orðaðar, og telji sumar þeirra 
ótækar, þá er ekki þar með sagt, að hún 
vilji ekki athuga málið betur, meðal 
annars, hvort eigi sje ástæða til að færa 
niður hundraðstöluna í 6. málsgr. 7. gr„ 
og ef til vill fleira, sem varhugavert 
kynni að vera.

Pjetur Jónsson: Jeg verð að segja fá- 
ein orð í sambandi við ræðu hv. frsm. 
(E. A.).

Jeg skal þegar geta þess, að jeg hefði 
aldrei farið að kafa niður í mál þetta, 
ef jeg hefði ekki fremur viljað greiða 
fyrir því en hefta það. En jeg hefi 
hvorki haft tíma, tök nje kunnáttu til 
þess að búa brtt. við frv. svo vel úr 
garði, sem þyrfti og jeg hefði óskað. 
Jeg viðurkenni því, að brtt. mínar kunni 
að ná of skamt til lagfæringar og vera 
gallaðar, þótt þær sjeu rjettar að efni.

Jeg hygg, að hv. frsm. (E. A.) hafi 
misskilið það, sem jeg sagði um al- 
menn skattalög fyrir bæjar- og sveitar- 
fjelög. pað var alls ekki mælt frv. þessu 
til foráttu, heldur til þess að benda á, 
að áður en slík lög sem þessi væru sett 
væri nauðsynlegt að setja almenn bæj- 
ar- og sveitarlög, eins og t. d. í Noregi 
og Danmörku og spálfsagt annarsstað- 
ar. (E. A.: Hv. þm. kvaðst ekki þekkja 
þau). Jeg þekki þau ekki í þeim skiln- 
ingi, í öllum atriðum, að jeg geti dregið 
út úr þeim skattafræði. En jeg hefi kynt 
mjer sjerstaklega undirbúning norsku 
laganna. þar var kosin milliþinganefnd

til þess að undirbúa málið, og starfaði 
hún að því í mörg ár. Nefndarálit henn- 
ar hefi jeg lesið. Hugsun skattanefndar 
1908 var, að samin yrðu allsherjar 
skattalög fyrir sveitir og bæi. Hún út- 
bjó skattafrv. fyrir sveitirnar, og ef það 
frv. hefði náð samþykki, mundi skatta- 
málið ekki vera eins óákveðið og í lausu 
lofti og nú er raun á.

par sem hv. frsm. (E. A.) mintist á, 
að þessi gjaldstigi væri ekki eins hár 
og jeg sagði, þá skal jeg taka það fram, 
að svo getur orðið í framkvæmdinni. 
Dæmi mitt er rjett, því að jeg talaði um 
gjaldstigann, eins og hann getur hæst- 
ur orðið, án þess þó, að til samþykkis 
stjórnarráðsins komi, og þetta gerði jeg 
til þess að sýna, hve ósanngjarnt það 
er að hafa stighækkandi skait á hluta- 
fjelögum og samvinnufjelögum.

Hv. frsm. (E. A.) áleit ósamræmi 
milli brtt. 1 b. og 2 c„ þar sem jeg felli 
niður part úr 3. gr. frv. En þetta er 
ekki rjett. Jeg skal skýra, hvað fyrir 
mjer vakti. Jeg átti við það, að ekki 
væri rjett að undanskilja þau fjelög 
skatti, sem að eins kölluðu sig sam- 
vinnufjelög eða kaupfjeiög. pau gætu 
þann veg verið vaxin, að þeim bæri að 
greiða skatt í sveitarsjóð að rjettu lagi. 
Jeg áleit ekki heldur nauðsynlegt að 
gera leit eftir þeim arði hjá fjelögum, 
sem eigi er bókfærður hjá þeim. Jeg 
álít eigi rjett að leggja á slíkan arð (sbr. 
7. gr„ 6. málsgr.), nema að því leyti, 
sem hann er einstakra manna eign inn- 
anbæjar. pess vegna geti ekki komið til 
mála að hafa þetta ákvæði í lögunum.

þá skal jeg líka minnast á það atriði, 
sem jeg vildi fella burt úr 3. gr„ sem 
sje ákvæðið: „og það eins þótt afrakst- 
ur sá, sem verða kann af starfseminni, 
sje eigi allur eða að hluta talinn fjelagi 
sem slíku til tekna, samkvæmt fyrir- 
komulagi því, sem er á starfsemi þess
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og reikningsfærslu“. petta ákvæði vil 
jeg fella burtu, af því að það er beinlínis 
miðað við þennan óbókfærða arð. Jeg 
álít sem sje, að gagnvart þessum fje- 
lagsskap sem öðrum verði að fara eftir 
því, sem rjett bókfærsla sýnir. Jeg held 
þvi líka fram, að ef arðurinn er einungis 
fólginn i vöruafslætti, þá eigi ekki að 
skattskylda hann. Jeg skal taka til dæm- 
is Kaupfjelag Eyfirðinga. Allar vörur, 
sem það verslar með, eru seldar við á- 
lika verði og kaupmenn selja; en síðan 
skilar það að ári liðnu til fjelagsmanna 
vinningnum af versluninni. petta er ein- 
ungis vöruafsláttur, svipaður þeim, sem 
kaupmenn oft gefa, þó i smærri stíl sje, 
og er sá afsláttur kaupmanna ekki tal- 
inn með verslunararði þeirra.

Jeg get með engu móti sjeð, 
að sanngirni mæli með því, að 
þessi „arður“ sje gerður skattskyldur. 
Og því síður get jeg álitið rjett að skatt- 
skylda þann hagnað, sem fjelagsmenn, 
t. d. í Kaupfjelagi pingeyinga, hafa bor- 
ið úr býtum, í samanburði við að hafa 
verslað annarsstaðar, t. d. á Húsa- 
vik eða Akureyri, þennan hagnað, sem 
jeg viðurkenni að hafi verið, en enginn 
getur sýnt nje sannað hve mikill er.

Hv. frsm. (E. A.) vjek að þvi, hve 
miklir erfiðleikar væru á að ná í hluta- 
fjárarðinn hjá hluthöfum sjálfum, því 
að óvíst væri, í hvaða höndum hann 
lenti, og að hann gæti verið eign út- 
lendinga. þetta athugaði jeg. En jeg 
treysti mjer ekki til að finna í svip á- 
kvæði til þess að bæta úr þessu. En jeg 
býst þó við, að þetta mætti lagfæra. 
pað mætti ákveða, að þessi undanþága 
hjá hverju fjelagi næði að eins til 
þess arðs, sem útborgaður væri til inn- 
lendra manna. Eða það mætti orða lið- 
inn svo: „Um þau fjelög, sem heima 
eiga í bænum og nefnd eru í 3. gr. 3. lið,

ber að draga frá tekjunum þá upphæð, 
sem greidd er í arð af hlutdeildum nafn- 
greindra f jelagsmanna innlendra“. pá er 
ekki lengur unt að villast. pá er hægt 
að ná í þá, sem arðinn fá, og þá sleppur 
ekki útlent fje undan.

Frsm. (Einar Arnórsson): Jeg ætla 
að eins að minnast á nokkur aðalatriði 
í ræðu hv. þm. S.-p. (P. J.).

Hv. þm. (P. J.) viðurkendi, að mikil 
vandkvæði væru á að undanþiggja arð 
hluthafa skatti. Hann benti á skattalög- 
in. En þau eru glompótt. pví að þótt svo 
sje ákveðið í lögunum, að einvörðungu 
búsettir menn á íslandi skuli greiða 
skatt, getur verið erfitt að gera greinar- 
mun á, hverjir eru innlendir og hverjir 
útlendir hluthafar, og hræddur er jeg 
um, að skattaráð Reykjavíkur gæti 
komist í bobba með að skera úr því. En 
þá er síðasta ástæða min, að eins og 
till. hv. þm. S.-p. (P. J.) er orðuð, er 
einstökum hlutafjelögum innan handar 
að komast undan skatti. pau þurfa ekki 
annað en greiða allan beinan arð til 
hluthafanna, uns ekki er neitt eftir.

Hv. þm. S.-p. (P. J.) hugsar sjer 
þann veg, að nafngreindu hluthafamir 
einir yrðu undanþegnir, en greiddur 
skattur af arði af handhafabrjefum. En 
auðvelt yrði að fara í kringum það. pá 
gætu menn látið öll brjefin hljóða á 
nafn og greitt allan arðinn til hluthafa, 
svo að þá yrði engin fjelagseign til að 
leggja skattinn á. Hluthafarnir geta 
sjálfir verið búsettir utan Reykjavikur, 
allir eða nokkrir, og gæti þá svo farið, 
að Reykjavik hefði ekkert gott af at- 
vinnurekstri þeirra hjer.

Loks vil jeg gera þá athugasemd, að 
ef sú brtt. verður samþykt, sem hjer er 
á ferðinni, væri óskandi, að þeir greiddu 
atkvæði móti henni, sem eigi vilja gera 
kost Reykjavikur verri. pví að frá sjón-



689 Mál, ekki útrædd.
Tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík.

690

armiði Reykjavikur yrði slik samþykt 
tekjumissir. Nú hefir verið lagt útsvar 
á ýms hlutaf jelög, t. d. fiskiveiðaf jelög. 
En ef brtt. yrði samþ., mundi bærinn 
missa þennan tekjuskatt að miklum 
mun, og veit jeg ekki, hvar hann ætti 
að fá fylt að fullu skarðið, sem með 
því yrði höggið í tekjur hans.
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prir þm. (E. J„ S. S. og porl. J.) f jar- 
staddir.

Brtt. 188, 7. d. samþ. með 12 shlj. atkv.
— 277, 2. c. feld með 13 : 9 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. Ó„ P. p„ St. St„ porst. J„ B. 
Sv„ B. J„ E. Áma„ H. K„ Ó. B.

nei: M. G„ M. P„ P. O„ S. St„ Sv. Ó„ 
pór. J„ B. K„ B. St„ E. A„ G. Sv„ 
J. J„ J. M„ J. B.

Fjórir þm. (E. J„ S. S„ porl. J. og
P. J.) fjarstaddir.

Brtt. 188, 7. e. samþ. með 12 shlj. atkv.
7. gr„ svo breytt, samþ. með 14 
shlj. atkv.

44
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Brtt. 188, 8. (ný 8. gr.) samþ. með 17 
shlj. atkv.

— 188, 9. a. og b. samþ. án atkvgr.
— 188, 9. c. samþ. með 17 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.
10. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

-— 188, 10. samþ. án atkvgr.
11. gr., svo breytt, samþ. með 14 
shlj. atkv.

— 188, 11. a.—d. samþ. án atkvgr.
12. gr., svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.

— 188, 12. (ný 13. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.
14. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

— 188, 14. a. og b. samþ. án atkvgr.
— 277, 3. kom þvi eigi til atkvæða.

15. gr., svo breytt, samþ. með 15 
shlj. atkv.
16. og 17. gr. samþ. með 15 shlj. 
atkv,

— 188, 15. samþ. án atkvgr.
18. gr., svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.
19. —21. gr. samþ. með 17 shlj. 
atkv.

— 188, 16. a.—c. samþ. án atkvgr.
22. gr., svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.

— 188, 17. samþ. með 16 shlj. atkv.
23. gr„ svo breytt, samþ. með 16 
shlj. atkv.

— 188, 18. (ný 24. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.

— 188, 19. a. og b. samþ. án atkvgr.
25. gr„ svo breytt, samþ. með 15 
shlj. atkv.

— 188, 20. samþ. án atkvgr.
26. gr„ svo breytt, samþ. með 15 
shlj. atkv.

— 188, 21. a. og b. samþ. án atkvgr.
27. gr„ svo breytt, samþ. með 15 
shlj. atkv.

Brtt. 188, 22. a. og b. samþ. án atkvgr..
29. gr„ svo breytt, (verður 28. gr.) 
gr.) samþ. með 15 shlj. atkv.

— 188, 23. a.—c. samþ. án atkvgr.
30. gr„ svo breytt, (verður 29. gr.) 
samþ. með 16 shlj. atkv.

— 188, 24. (ný 31. gr. — verður 30. 
gr.) samþ. með 16 shlj. atkv.

— 188, 25. (ný 32. gr. — verður 31. 
gr.) samþ. með 14 shlj. atkv.

— 188, 26. (ný 33. gr. — verður 32.. 
gr.) samþ. með 15 shlj. atkv.

— 188, 27. (ný 34. gr. — verður 33- 
gr.) samþ. með 15 shlj. atkv.

— 188, 28. samþ. án atkvgr.
35. gr„ svo breytt, (verður 34. gr.) 
samþ. með 15 shlj. atkv.
36. gr. (verður 35. gr.) samþ. meS 
15 shlj. atkv.
37. gr. (verður 36. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.
38. gr. (verður 37. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.

— 188, 29. a. og b. samþ. án atkvgr-
39. gr„ svo breytl, (verður 38. gr.) 
samþ. með 14 shlj. atkv.
40. gr. (verður 39. gr.) samþ. meS 
14 shlj. atkv.
41. gr. (verður 40. gr.) samþ. með
14 shlj. atkv.

— 188, 30. (ný 42. gr. — verður 41. 
gr.) samþ. með 15 shlj. atkv.
43. gr. (verður 42. gr.) samþ. með
15 shlj. atkv.
44. gr. (verður 43. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.

— 188, 31. samþ. án atkvgr.
45. gr„ svo breytt, (verður 44. gr.) 
samþ. með 16 shlj. atkv.

— 188, 1. (ný fyrirsögn) og fyrir- 
sagnir kaflanna samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 15 :1 atkv„ 
með fyrirsögninni:



«93 Mál, ekki útrædd.
Tefejusfealtur og lóðargjöld í Reykjavik.

694

Frumvarp til laga um tekjuskatt og 
lóðargjöld í Reykjavík.

Á 42. fundi i Nd., mánudaginn 10. 
júní, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 307).

Frsm. (Einar Amórsson): par sem 
annar aðili þessa máls, ef svo má 
nefna, er óánægður með gerðir allsherj- 
arnefndarinnar í málinu og með þær 
breytingar, sem gerðar voru á frv. við 
2. umr. hjer í deildinni, og þó að svo 
megi virðast, sem ekki sjeu tök á að gera 
þeim aðilja til hæfis, þá mælist jeg til 
þess, fyrir hönd nefndarinnar, að málið 
verði tekið út af dagskrá að þessu sinni, 
svo að nefndin geti tekið það til nýrrar 
athugunar. Jeg lofa engu um það, að 
nýjar aðgerðir nefndarinnar verði til 
}>ess, að fleirum verði gert til hæfis en 
áður. Um það er ekki gott að segja fyrir- 
fram, en nefndin óskar að ráða ráðum 
sinum á ný.

Jörundur Brynjólfsson: pað er ekki 
nema sjálfsagt að verða við óskum 
nefndarinnar um að taka málið út af 
dagskrá. En jeg vildi að eins taka það 
fram, að þó vart hafi orðið við óánægju 
hjá mönnum með breytingar þær, sem 
gerðar hafa verið á frv. af nefndarinnar 
hálfu, og þó nokkrir menn í bæjarstjórn 
hafi látið þessa óánægju í ljós, þá efast 
jeg um, að þeir sjeu i meiri hluta. Jeg 
ímynda mjer, að þeir sjeu að minsta 
kosti jafnmargir i bæjarstjórninni, og 
áreiðanlega er víst, að mikill meiri hl. 
hæjarbúa er miklu ánægðari með 
frv. nú, að breytingu þeirri undan- 
skildri, er hv. þm. S.-p. (P. J.) flutti 
og samþ. var (d. lið í 7. gr.), en þegar 
það var lagt fyrir þingið.

pað er öldungis víst og sannanlegt, 
að málið hefir tekið mjög miklum 
breytingum til bóta hjá hv. nefnd, og 
kann jeg henni bestu þakkir fyrir það.

Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um 
málið; að eins vildi jeg að gefnu tilefni 
lýsa yfir þessu.

Pjetur Jónsson: Jeg vil styðja þá till., 
að málið sje tekið út af dagskrá.

pótt jeg sje ekki í nefndinni, hefi jeg 
samt verið við mál þetta riðinn á ýmsan 
hátt. Jeg hefi flutt brtt. við frv. við 2. 
umr. og kynt mjer málið allrækilega. 
pað er svo langt frá þvi, að jeg sje á- 
nægður með brtt. þær, er samþ. hafa 
verið, að jeg get alls ekki greitt frv. at- 
kvæði, eins og það er nú úr garði gert. 
Og ekki fæ jeg skilið annað en að meiri 
hl. hv. deildar sje mjer sammála um 
þetta, ef á að knýja frv. fram, eins og 
það liggur nú fyrir. pvi tel jeg heppi- 
legt, að málið verði tekið út af dagskrá, 
svo að nefndin fái nægan tima til að 
athuga það betur.

Hákon Kristófersson: Jeg hefi ekkert 
á móti þvi, að málið sje tekið út af dag- 
skrá eftir ósk nefndarinnar, svo sem 
venja hefir verið um önnur mál. En jeg 
kann því illa, verði máhð tekið út af 
dagskrá i þeim tilgangi að láta það 
aldrei koma fram aftur. Ef frv. þetta er 
til verulegra bóta frá þvi sem nú er, 
þá á það ekki að verða því til tafar eða 
að falli, þó einhver, sem um það á að 
fjalla, sje á einhvem hátt ósamþykkur 
bæjarstjóm i einhverju máli. Vona jeg, 
að hæstv. forseti kömi i veg fyrir það. 
Jeg segi þetta af þeirri ástæðu, að mjer 
er kunnugt um, að þessi hugsun er 
nokkuð ofarlega í hv. nefnd.

Frsm. (Einar Arnórsson): Jeg fæekki
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sjeð, að hv. þm. Barð. (H. K.) skifti það 
nokkru, hvort málið sje tekið út af dag- 
skrá eða ekki. Jeg hefi ekki gefið neitt 
í skyn um það, hvað nefndin myndi gera 
við máhð, enda hefi jeg ekki borið mig 
saman við hana um það. Hitt hefi jeg 
borið undir nefndina, hvort hún óski 
ekki, að máhð sje tekið út af dagskrá, og 
eru 4 nefndarmenn sammála um það 
— til hins 5. hefir ekki náðst í svipinn.

Hákon Kristóf ersson: Mjer er óskilj- 
anlegt, að hv. frsm. (E. A.) skuh leyfa 
sjer að segja, að sjer þyki það undar- 
legt, að jeg læt uppi skoðun mína um 
mál, er liggja fyrir hv. deild. Mál þetta 
er allmikilvægt, og býst jeg við því, að 
jeg hafi jafnan tihögurjett um það sem 
aðrir; þó að tihögur mínar sjeu ef til 
vill nokkuð veigaminni en tillögur hv. 
frsm. (E. A.), þá hefir hann alls engan 
rjett til að furða sig á því, þó jeg láti 
uppi mína skoðun á þessu sem öðrum 
málum hjer í hv. deild.

Forseti tók málið af dagskrá.

Frv. var ekki framar á dagskrá tekið, 
en fram kom brtt. við það, á þgskj. 356.

Frv. varð

ekki útrætt.

4. Breyting á bæjarstjórnarlögum 
Reykjavíkur.

A 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 49, 30. nóv. 1914, um breyting

á tilskipun 20. apríl 1872, um bæjar- 
stjórn í kaupstaðnum Reykjavík (A.
57).

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jörundur Jlrynjólfsson): pessí 
breyting á lögum þeim, sem tiltaka, 
hverjir hafi kosningarrjett í Reykjavik, 
er að nokkru leyti sniðin eftir þvi, sem 
nú tíðkast annarsstaðar, að gjaldskylda 
til bæjarsjóðs sje ekki skilyrði fyrir 
kosningarrjetti.

Fyrir þessu þingi hggur frv. til laga 
um bæjargjöld hjer í bænum, og af því 
frv. getur leitt, að þeir, sem hafa lágar 
tekjur og þungt heimili fram að færa, 
verða ekki útsvarsskyldir, og missa þá 
kosningarrjett sinn í málefnum bæjar- 
ins, sje ákvæðum gildandi laga um þaS 
efni ekki breytt.

pess vegna er svo ákveðið í þessu 
frv., að allir skuli hafa kosningarrjett, 
sem náð hafa lögaldri og yfirleitt upp- 
fylla þau skilyrði, sem sett eru þessu 
viðvíkjandi, þótt ekki greiði þeir út- 
svar til bæjarsjóðs.

L'm hitt atriðið, að strika skuli þann 
út af kjörskrá, sem ekki hefir greitt það 
útsvar, sem honum er gert að greiða, 
er það að segja, að það er sett hjer til 
þess að reyna að tryggja það, að þeim, 
sem er gert að greiða útsvar og geta 
það, greiði það á nokkurn veginn rjett- 
um tíma til bæjarsjóðs. Sje einhverjum 
gert að greiða útsvar, en hann vegna 
erfiðra kringumstæðna getur ekki greitt 
það, þarf hann engin rjettindi að missa 
fyrir þetta ákvæði, því hann þarf ekki 
annað en fá það eftirgefið hjá bæjar- 
stjóm. pað eru að visu til lagafyrir- 
mæli um að ná gjaldinu á annan hátt, 
en þau hafa ekki reynst einhlit til þess
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að fá fjeð á rjettum tima, enda er eng- 
inn misrjetti beittur, þó lagt sje að hon- 
um að greiða lögboðin gjöld á rjettum 
tíma. petta ákvæði verður því að eins 
til þess, að menn láti sjer frekar ant 
um að greiða gjöld sín í bæjarsjóð.

pá er eitt atriði i þessum lögum, að 
þeir menn, sem staðið hafa i skuld við 
sveitarsjóð, fái að kjósa, ef þeir hafa 
greitt skuld sína eigi síðar en tveim 
dögum fyrir kjördag. pað virðist svo, 
sem öll sanngirni mæli með þessu, enda 
eru svona ákvæði fyrir í lögum hjer á 
landi, t. d. í Hafnarfirði.

pá er og það ákvæði með öllu rjett- 
látt, að leyfa konum, sem giftar eru, að 
neyta kosningarrjettar síns, jafnvel þóað 
menn þeirra hafi ekki staðið í skilum 
um lögmæt gjöld sín og þess vegna 
verið strikaðir út af kjörskrá. pað má 
teljast órjettmætt að láta sök mannsins 
bitna á konunni, sem getur ef til vill 
engu um það ráðið.

Önnur atriði er ekki þörf að minnast 
á. Frv. er borið fram samkvæmt vilja 
bæjarstjórnar.

Að lokum geri jeg það að till. minni, 
að málinu verði vísað til allsherjar- 
nefndar, að umr. lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. i e. hlj. og til alls- 

herjarnefndar (sjá A. bls. 541) með öll- 
um gr. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Var frv. þvi 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

5. Sklpnn læknishjeraða [hættnn 
læknalanna].

A 31. fundi í Nd., laugardaginn 25. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun 
læknishjeraða o. fl. (A. 211).

Á 32. fundi í Nd., mánudaginn 27. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 33. fundi í Nd., þriðjudaginn 28. 
maí, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flyn. (Einar Arnórsson): þegar frv. 
um hækkun læknataxtans, var hjer á 
döfinni og felt í þessari hv. deild, ljetu 
ýmsir svo um mælt, að aðra leið yrði að 
fara til þess að bæta kjör lækna, og sú 
leið var að hækka laun þeirra; þess 
vegna er frv. þetta fram komið.

Jeg ætla ekki að mæla með frv.; á- 
stæðurnar fyrir því eru svo sjálfsagðar 
og auðsæar, að jeg tel óþarft að eyða 
að þeim frekari orðum. Jeg vildi biðja 
þá, sem eru ákveðnir í, að engin slík frv. 
nái fram að ganga, að greiða atkvæði 
hreinlega á móti þessu frv. strax, held- 
ur en að eyða tíma þingsins í gersamleg- 
an óþarfaþvætting um málið. Loks óska 
jeg, að frv. verði að lokinni umræðu 
vísað til allsherjarnefndar, ef því verð- 
ur lofað að lifa svo léngi.

Pjetur Jónsson: Jeg verð að segja, að 
mjer þykir það enginn búhnykkur, að 
felt var frv. það, er fram kom frá fjár- 
veitinganefnd, um hækkun læknataxt- 
ans. En nú er fram komið annað frv., 
sem bætir engu betur úr fyrir læknum, 
en kemur niður þar, sem síst skyldi. það
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fer fram á hækkun fastra launa lækna, 
og dembir því uppbótinni á landssjóð.

Jeg hefi skoðað laun lækna sem eins- 
konar styrk til þess að halda uppi 
lækningum, og þess vegna lit jeg svo á 
þetta mál, að verðfall taxtagjaldsins 
hafi þá afleiðingu í för með sjer, að 
taxtinn verði hækkaður, engu síður en 
að uppbót sje veitt á þennan styrk, eins 
og gert er með dýrtíðaruppbótinni.

Jeg hefi fátt lagt til launamálanna yf- 
irleitt, og skal ekki heldur gera þetta 
atriði sjerstaklega að umtalsefni, en 
þykir frv. þetta þó horfa dálítið kyn- 
lega við. Jeg óttast sem sje, að ef lækn- 
um verður veitt launauppbót, og það 
svona há, muni fleiri embættismenn 
sigla í sama kjölfarið, og heimta uppbót 
á launum sínum. Nú liggja fyrir þing- 
inu launauppbótabeiðnir frá ýmsum 
embættismönnum, og eru litlar horfur 
á enn, að þingið sinni þeim að þessu 
sinni. Skal jeg nefna þar til dæmis upp- 
bótabeiðni frá kennurum mentaskólans 
og mjög rækilegt skjal frá háskólakenn- 
urunum. Alt liggur þetta þannig á döf- 
inni og þvælist á milli nefnda, án þess 
að nokkur þeirra vilji taka það upp. Ef 
læknum verður nú veitt uppbót þessi 
á launum sínum, getur þingið ekki látið 
hin erindin reka svona á reiðanum.

Jeg er nú þeirrar skoðunar, að þingið 
geti orðið við öllum slíkum beiðnum 
embættismanna. En jeg álít hins vegar, 
að það verði eitthvað að aðhafast, til 
þess að hrinda máli þessu í betra horf. 
Jeg hefi orðið þess var, að þó að menn 
hafi greitt atkvæði móti samskonar 
kröfum og hjer um ræðir, þá hefir 
það ekki stafað af því, að þeir væru mót- 
fallnir kröfunum í sjálfu sjer; en þeir 
hafa ekki viljað rífa einstaka liði út úr 
samhengi. Og þetta var víst einmitt að-

alástæðan fyrir því, að allsherjarnefnd 
lagðist á móti launahækkun dómaranna 
o. fl. á dögunum.

Ef þingið vill ekki taka launamálið 
í heild sinni til rækilegrar íhugunar, 
verður það að vinna hjer einhverja bót 
á. Og mjer virðist eðlilegast, að kosin 
verði sjerstök nefnd til að athuga kröfu 
læknanna, og síðan sje öllum launamál- 
um, sem fyrir þinginu liggja, visað til 
þessarar nefndar. Margir una því illa, 
að málin sjeu látin velkjast svona i ó- 
reiðu, látin þvælast nefnd frá nefnd. 
Sumum er vísað til fjárveitinganefndar, 
sumum til bjargráðanefndar og öðrum 
til allsherjarnefndar. Jeg hygg því rjett- 
ast að fela einhverri ákveðinni nefnd 
að íhuga launamálið, eða að kosin verði 
sjerstök nefnd til þess, og að til hennar 
verði síðan visað þeim öðrum launa- 
málum, sem fyrir þinginu liggja.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
ekki að ræða frv. þetta verulega nú. En 
jeg vildi láta þess getið, að jeg er ekki 
alveg sannfærður um, að hyggilegt sje 
að tengja þetta mál alt of mikið við 
aðrar launakröfur, sem fyrir þinginu 
liggja. Hitt álít jeg rjett, sem hv. þm. 
S.-p. (P. J.) sagði, að ekki sje heppilegt 
að láta mál þessi hrekjast milli nefnda, 
því að svo gæti auðveldlega farið, að 
skyld mál lentu í óskyldum nefndum. 
En á hinn bóginn er jeg ekki viss um, 
að heppilegt sje að setja þetta mál i 
sjerstaka nefnd. Ef ætti að athuga 
launamálið á víðtækari grundvelli, er 
fjárveitinganefnd sjálfkjörin til þeirr- 
ar starfsemi. Hún hefir ekki svo 
mikil verkefni fyrir höndum á auka- 
þingi. Og mjer finst rjettast, að þessu 
frv. sje vísað til hennar; þó ekki þess 
vegna, að nauðsynlegt sje að tengja
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þetta mál við önnur launamál, heldur af 
því, að málið heyrir þessari nefnd til, 
eins og nú horfir við.

pessu vildi jeg skjóta til formanns hv. 
fjárveitinganefndar og hv. deildar, 
hvort eigi fyndist vel til hlýða, að nefnd- 
in taki þetta mál til íhugunar. Mjer sýn- 
ist fara langbest á því.

Pjetur Jónsson: Hv. deild ræður auð- 
vitað, hvað hún gerir við málið. En jeg 
hygg, að ekki sje þægilegt fyrir f járveit- 
inganefnd að taka málið til meðferðar, 
þar sem nefndin hefir áður borið fram 
till. í málinu, sem reist var á öðrum 
grundvelli. Jeg get að minsta kosti ekki 
sveigt mitt geð til þess. Hjer eru líka 
fleiri samskonar erindi á ferðinni, og 
hefi jeg ekki álitið, að fjárveitinganefnd 
hefði umboð nje ástæðu til að sinna 
þeim.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg gæti 
vel sætt mig við, að frv. sje vísað til 2. 
umr„ í því skyni, að þvi verði þá visað 
til nefndar. En jeg vona, að menn at- 
hugi, hvort ekki sje heppilegt, að þessari 
kröfu sje vísað beint til fjárveitinga- 
nefndar.

Einar Jónsson: pegar þetta mál var 
hjer til umræðu í annari mynd, greiddi 
jeg atkvæði á móti því, og skal jeg nú 
gera grein fyrir ástæðum mínum fyrir 
þvi.

Jeg var mótfallinn taxtahækkuninni, 
þótt jeg viðurkendi hins vegar, að laun 
lækna væru of lág. Nú er farið fram á 
að hækka hin föstu laun læknanna. Og 
jeg treysti mjer ekki til að standa í móti 
þeirri kröfu. Jeg var á móti taxtahækk- 
uninni vegna þess, að mjer virtist hrap- 
alleg ósanngirni í henni fólgin. Veikir 
menn eiga örðugra uppdráttar en heil- 
brigðir, og þótt rikir menn veikist, þá

veikir það efnahag þeirra. En hins veg- 
ar er fátæklingnum fremur hætt við 
sjúkdómum, en efnamanninum. par að 
auki hefði hækkun þessi komið þyngst 
niður á þeim, er fjarst búa lækninum.

Sumir veigra sjer við að bæta launa- 
kjör einstakrar stjettar, því að fleiri 
stjettir muni þá gera sömu kröfuna. 
petta getur rjett verið. En jeg vil segja, 
að mest sje þörfin meðal læknanna. 
pví að læknir með 1500 kr. árslaunum 
er ver settur en menn með 4000—8000 
kr. launum. Læknar mega varla nokk- 
urn tíma um frjálst höfuð strjúka. Að 
þvi leyti er mikill munur á kjörum 
þeirra og t. d. presta, sem varla gera 
annað en að semja eina ræðu vikulega 
og fara í kirkjuna á helgum. En lækn- 
ar eru rifnir upp um miðja nótt, hvernig 
sem á stendur. pegar þess er þar að 
auki gætt, að vel má hfa án prests, en 
læknir er hreint og beint ómissandi, 
ætti mönnum að skiljast betur, hversu 
meiri kröfu læknarnir eiga til bættra 
launakjara, því að það er, eins og hv. 
þm. Dala. (B. J.) tók rjettilega fram, 
þegar hitt frv. var til umr., hart að 
drepa sinn eigin lífgjafa.

Hv. þm. S.-p. (P. J.) kvað aðrar 
stjettir mundu koma á eftir, ef þessari 
væri gerð úrlausn. Jeg býst við, að hann 
hafi munað eftir skyldleika sínum í 
yfirdóminum, er hann sagði þetta. Mjer 
virðist, að eigi sje hægt að synja þessari 
kröfu læknanna, þar sem þeir eru svo 
að segja eina stjettin, sem vjer getum 
ekki án verið. Hjer var ýmsum menta- 
stofnunum lokað i vetur, og verður ekki 
betur sjeð en að hægt sje að lifa án 
þeirra eða kennaranna, sem að þeim 
standa, t. d. háskólakennaranna o. fl. 
En það er ekki hægt að lifa án lækno.

Talað hefir verið um að kjósa sjer- 
staka nefnd í málið. En jeg er því mót-
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fallinn. Hjer getur hver maður farið 
eftir sannfæringu sinni nefndarlaust.

pá finst mjer og smámunasemi að 
vilja hækka launin um að eins 500 kr., 
og mun jeg greiða atkv. móti þeirri brtt.

Jeg tók eftir því. hjá hv. þm. S.-p. (P. 
J.) og þótti leiðinlegt að heyra það af 
hans vörum, að hann gæti ekki sveigt 
lund sina í þessu máli. petta segir sá 
maður, sem altaf segist vilja vera sann- 
leikans megin, og jeg hefi ekki reynt 
hann að öðru en þvi, að hann segði altaf 
satt, það jeg man.

En hvernig getur hann þá sagt það 
nú, að hann geti ekki sveigt lund sina, 
þegar um það tvent er að velja, að 
sveigja hana að rjettu máli, eða halda 
fram því, sem rangt er og ekki sam- 
kvæmt því sanna og rjetta. Hjer er ekki 
um annað að gera, en að ganga inn á 
þessa braut, ef ekki á verra af að hljót- 
ast, og jeg tek það enn fram, að laun 
læknanna á að hækka með gjaldi úr 
landssjóði, en ekki með þvi að hækka 
taxtann. Jeg mun því greiða atkv. með 
þessu frv.

Pjetur Ottesen: í tilefni af þvi, að hv. 
þm. S.-p. (P. J.) mintist á launamálið 
yfirleitt, vildi jeg að eins segja örfá orð.

Hann kvað trauðla hægt að ganga 
fram hjá þeim launahækkanabeiðnum, 
sem fram eru komnar, og hallaðist, að 
þvi er mjer virtist, helst að þvi, að kos- 
in væri sjerstök nefnd, til að ihuga og 
koma fram með tillögur um þetta mál.

En hjer verð jeg að vera allmjög á 
annari skoðun. Mönnum duldist ekki, 
þegar hæstv. stjóm á öndverðu þessu 
þingi lætur það vera sitt fyrsta verk að 
bera fram frv. um launahækkun handa 
nokkrum háttsettum embættismönnum, 
að það mundi draga dilk á eftir sjer, og 
það er þá líka að koma fram, að þessar

spár muni rætast. Ýmsar stjettir em- 
bættismanna hafa þegar siglt í kjölfar 
stjómarfrv. og farið fram á hækkun 
á launum sínum. pað leiðir líka af sjálfu 
sjer, hverjar afleiðingar það muni hafa 
að taka út úr launakerfinu flokk þeirra 
manna, sem eru að föstum launum til 
í hærri launaröð, og eru auk þess þann 
veg settir, að þeir njóta góðs af ýmsum 
aukabitlingum, sem þing og stjóm hefir 
upp á síðkastið verið töluvert örlát á, 
auk fleira sem að hrýtur.

Væri þessi leið tekin og sporið stigið 
jafnfult eins og stjórnin ætlast til, þá 
væri það að sjálfsögðu gjörsneitt öllu 
rjettlæti og sanngirni að ætla sjer að 
daufheyrast við kröfumþeirraembættis- 
og sýslunarmanna, sem lægra eru laun- 
aðir. Eins og menn vita, liggur það við 
borð að taka alt launamálið til yfir- 
vegunar.

pað sje fjarri mjer að álasa stjórn- 
inni fyrir það að hafa ekki flutt alt 
launamálið inn á þetta þing; jeg lít svo 
á, að á þeim tímum, sem nú eru, sje ekki 
hægt að gera út um það mál neitt til 
frambúðar, eða eiga neitt við það á ann- 
an hátt en gert hefir verið með dýrtið- 
aruppbótinni.

En stjórninni hlaut að vera það full- 
ljóst, að með því að fara svo að, sem gert 
hefir hún, þá var hún, ef ekki beinlin- 
is, þá óbeinlínis, að draga alt launamálið 
inn á þingið, ekki í neinni röð eða reglu, 
heldur alt í bendu — ósamstætt og sund- 
urlaust. Með þessu móti verður síðari 
villan argari hinni fyrri.

Jeg lit svo á, að launamálinu hefði átt 
að halda sem mest fyrir utan þetta 
aukaþing, en það er þessi ráðbreytni 
stjómarinnar, sem þvi veldur, ef það 
tekst ekki. Um þetta frv., sem nú er 
fram komið, um hækkun á launum 
lækna, skal jeg ekkert segja út af fyrir
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sig að svo stöddu, en auðheyrt var það á 
hæstv. forsætisráðherra, að hann trúði 
ekki allsherjarnefnd fyrir málinu; hann 
fellst sjálfsagt á uppástungu hv. þm. S.- 
P. (P. J.), að beina máhnu inn á nýja 
braut i þinginu, ef því mætti með þvi 
betur borgið vera. Með því móti skapast 
þinginu allvíðtækt verkefni, því nógu 
verður úr að moða nú, eftir að þingið 
hefir setið fullar 6 vikur, og það harla 
aðgerðalitið, enda litt undirbúið af hálfu 
sfjórnarinnar. Og satt að segja eru menn 
ekki enn þá farnir að sjá þá brýnu þörf, 
er var á því að kalla aukaþingið svona 
snemma saman, en siðar mun gefast 
kostur á að tala um það.

Gísli Sveinsson: Jeg get þegar í stað 
gefið þá yfirlýsingu, að mjer er ekki 
vel við þetta frv., ekki af því, að jeg 
sje ekki samdóma hv. flm. (E. A.) og 
öðrum þm., er talað hafa, um það, að 
kjör lækna sjeu nú lítt viðunandi, held- 
ur af því, að jeg áht, að hjer sje farið 
inn á ranga braut, og er það að kenna 
þeirri vitleysu, liggur mjer við að segja, 
er varð ofan á hjer í hv. deild á dög- 
unum, er felt var frv. frá fjárveitinga- 
nefnd um að hækka ferðataxta og 
verkalaun lækna. petta var auðvitað 
þeim að kenna, sem sjerstaklega vilja 
spara alla hluti, en mjer er með öllu 
óskiljanlegt, að einmitt þeir skyldu 
verða til þess að drepa það frv., sem 
var þó óneitanlega heppilegasta leiðin 
út úr málinu um kröfurnar til endur- 
bóta á kjörum lækna. Og þessi leið var 
ekki að eins fundin hjer í þinginu, held- 
ur höfðu læknar sjálfir kosið hana, því 
að þeir fóru aldrei fram á hækkun á 
föstum launum. Mjer er það óskiljan- 
legt, hversu sumir hv. þm. eru hörund- 
sárir út af slikri taxtahækkun, þar sem

Alþt 1915. C. (29. löggjafarþing).

þó öllum er kunnugt, að allir verða að 
borga tvöfalt meira fyrir öh verk, sem 
nú eru gerð, en áður. pað mætti auð- 
vitað segja sem svo, þótt með því væri 
ekki nema hálfsögð sagan, að ekki bæri 
að íþyngja fátækhngum, sem verða 
sjúkir, en þó er þess að gæta, að þeir 
ríku geta líka orðið sjúkir, því að 
veikindin fara ekki altjent í mann- 
greinaráht, og svo þarf ekki endi- 
lega sú að verða afleiðing sjúk- 
dóma, að þeir, sem í því böh lenda, verði 
þar fyrir fátækir. Jeg held, að það sje 
rjett, sem jeg hefi heyrt hjer í dehd- 
inni, að sjaldan eða aldrei heyrist menn 
kvarta undan þeirri borgun, sem gengið 
hefir til góðra lækna eða í læknishjálp, 
heldur munu menn miklu fremur heyra 
fólk tala um það, að verk lækna sjeu 
óskiljanlega illa borguð,saman borið við 
aðra. Mjer er því nær að halda, að hv. 
þm., sem feldu frv. um taxtahækkunina, 
hafi ekki með því gert kjósendum sin- 
um verulegan greiða, og sjerstaklega ef 
þeir nú ætla sjer að fara að hækka föst 
laun þeirra, landssjóðslaunin, sem hlýt- 
ur að hafa í för með sjer hækkun á 
launum embættismanna yfirleitt, því að 
þeir hafa þá beinlínis kröfu á hendur 
þinginu um það að hækka laun sín hka.

Jeg held, að það geti nú svo farið, að 
menn út úr vandræðum verði að sam- 
þykkja þetta frv., eða eitthvað þvi hkt, 
en þá er það líka alleinkennilegt að 
verða ef til vill að neita öðrum, sem 
eiga heimtingu á þvi, að þingið sýni 
þeim sama rjettlæti.

Ef nú hugsað er til að hækka föst 
laun lækna og hækka ekki taxtann, þá 
mega þm. hafa það á samviskunni, að 
allir læknar fá uppbót á launum sínum. 
En þess er að gæta, að föst laun lækna 
eru ekki vinnulaun þeirra, heldur er

45
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það að eins þóknun fyrir að vera í þjón- 
ustu hins opinbera. En nú fá allir lækn- 
ar, hvort sem þeir eru ljelegir eða góð- 
ir, sömu launabætumar, og hvort sem 
þeir hafa nokkuð að gera eða ekki. En 
með taxtahækkuninni hefðu þeir einir 
fengið uppbót, sem mikið eru sóttir 
og eru góðir læknar, og hefðu því fengið 
uppbót vinnu sinnar, en þá hefðu hinir 
ljelegri, sem ekkert eru sóttir, ekki 
fengið neina uppbót fyrir vinnu, sem 
þeir hefðu ekki int af höndum; en það 
fá þeir, ef föstu launin eru hækkuð.

Helsta röksemdin, sem jeg fann í 
ræðu hv. 2. þm. Rang. (E. J.) var sú, að 
læknar þyrftu að lifa sómasamlegu hfi 
á kostnað Iandsmanna, en þetta gildir 
þá ekki um læknana eina, heldur um 
alla opinbera starfsmenn, og ætli hv. 
þm. (E. J.) vildi þá ekki ganga inn á, 
að best væri að slá þessari reglu fastri og 
fylgja henni svo fram hjer á þingi? En 
þessi hv. þm. (E. J.) var einn af þeim, 
er greiddu atkv. móti taxtafrv., og var 
því kominn í óþægilega klípu nú, og úr 
þessari klipu þurfti hann einhvem veg- 
inn að smeygja sjer, og ætlar nú að velja 
til þess launahækkunarleiðina á kostnað 
landssjóðs.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
mjer að eins aðgeraörstuttaathugasemd 
út af ræðu hv. þm. Borgf. (P. O.). pað 
var alls ekki af því, að jeg vantreysti 
hv. allsherjamefnd að fara vel með mál- 
ið, að jeg vildi ekki láta það fara til 
hennar, heldur af þvi, að jeg fellst á 
skoðun hv. þm. S.-p. (P. J.) um að taka 
máhð alment fyrir, en ekki láta að eins 
einstök frv. mn suma hði þess ganga 
fram. pað er vitanlegt, að til fjárveit- 
inganefndar eru komin ýms erindi um 
launabætur, og nú væri heppilegt að 
finna einhvern máta til þess, að hv. deild

gæti fahð þeirri nefnd máhð alment.
Hv. þm. S.-p. (P. J.) var að tala um, 

að best mundi vera að setja sjerstaka 
nefnd i málið, en jeg álít rjettara að 
vísa því til fjárveitinganefndar, því þó 
hún hafi mikið að gera á reglulegum 
þingum, þar sem hún hefir þá útgjalda- 
hhð fjárlaganna til meðferðar, þá hefir 
hún ekki neitt sjerstaklega mikið að 
gera á aukaþingum, þó hún sje kosin, 
því þá gætir þessara mála svo lítið.

Annars vil jeg segja hv. þm. Borgf. 
(P. O.), að þessi krafa læknanna stend- 
ur á engan hátt í sambandi við launa- 
kröfur annara embættismanna, heldur 
standa þessi tilmæli i sambandi við 
kröfuna um dýrtíðaruppbótina, því þeir 
hafa alls ekki sömu dýrtíðaruppbót og 
aðrir embættismenn, og þvi vilja þeir, 
sem rjett er, fá þessa dýrtíðaruppbót á 
tekjum sinum. petta er því hreinn mis- 
skilningur hjá hv. þm. Borgf. (P. O.).

pctta frv. er ekki komið fram eftir 
kröfu lækna, heldur mun þetta frv. vera 
borið fram af nokkrum mönnum, sem 
voru óánægðir út af hinni mjög svo ó- 
heppilegu meðferð, er frv., sem borið 
var fram eftir tilmælum Læknafjelags- 
ins, varð fyrir í þessari hv. deild, og nú 
hefir flutningsmönnunum þótt þetta
sjálfsögð bragarbót frá hv. deild.

Einar Jónsson: J?að getur verið, að 
jeg hafi skaðað sjálfan mig á að hlusta 
ekki á það, sem hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
sagði, en jeg skrapp fram á ganginn, og 
þar var þvi hvislað að mjer, að hann 
væri eitthvað að glepsa í mig, og nú 
mun jeg svara því, sem jeg heyrði. Hann 
sagði, að jeg væri einn af þeim, sem 
komist hefðu i klípu, er jeg greiddi atkv. 
móti hækkim á taxta lækna, en jeg við- 
urkenni ekki, að jeg sje það. J?að var 
með eigin sannfæringu gert að fella
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taxtahækkunina, og þessu fylgdi jeg af 
eigin sannfæringu. pað er ekki hægt að 
segja, að rjett sje að hækka taxta lækna 
um helming, af þvi að í hóp þeirra, sem 
sjúkir geta orðið og sækja þurfa lækni, 
sjeu rikir menn, því það sannar ekkert. 
En hinu er ekki hægt að mótmæla, að 
þeir, sem búa fjær, verða með því að 
borga miklu meira en þeir, sem búa 
nær. Jeg álít þau orð, sem jeg heyrði 
í ræðu hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), ekki 
sanngjörn, og jeg held minni skoðun, 
hvort sem hann er nær mjer eða fjær. 
Hann vildi halda því fram sem sjálf- 
sögðu, að launakröfur annara embætt- 
ismanna hlytu að fara á eftir þessari 
launabót, en þetta fær mín skynsemi 
ekki gripið, því það er mín sannfær- 
ing, að læknar sjeu ver launaðir heldur 
en allir aðrir embættismenn landsins, 
þegar tekið er tillit til þess, hversu staða 
þeirra er bindandi og vandasöm, svo að 
þeir mega jafnvel aldrei um frjálst höf- 
uð strjúka og eiga von á því á hverri 
nóttu, og hvemig sem viðrar, að vera 
rifnir upp úr rúmunum. pað er t. d. 
nokkuð vandasamara fyrir lækninn að 
gera erfiðan uppskurð heldur en fyrir 
lögfræðinginn að skrifa eitthvert „öf- 
ugt pródukt“. Auk þessa er þess að gæta, 
að dýrtíðaruppbót lækna kemur alls 
ekki fram á öllum launum þeirra, held- 
ur að eins á föstu laununum, og það eitt 
gerir það sanngjamt að veita þeim 
hærri laun heldur en öðmm. Jeg mót- 
mæli því enn þá einu sinni, að jeg sje í 
nokkurri klipu út af fyrri afstöðu minni 
til frv. um taxtahækkunina, því það, 
sem jeg hefi gert, hefi jeg gert með eigin 
skynsemi, og hana þarf jeg ekki að 
kaupa af hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.).

Matthías Ólafsson: Jeg hefi ekki gerst 
meðflutningsnjaður að þessu frv. af þvi,

að jeg hafi álitið það betra heldur en 
frv. það um hækkun á taxta lækna, sem 
deildin var svo skammsýn að fella fyrir 
nokkru, heldur af hinu, að jeg hefi talið 
sjálfsagt að ráða einhverja bót á kjömm 
þeirra. Sömuleiðis heyrðist mjer það á 
sumum hv. þm., er frv. um taxtahækk- 
unina var til umr., að þeir í raun og veru 
væru ekki á móti því að bæta kjör 
lækna, heldur væru þeir á móti þeirri 
meginreglu, sem það frv. gerði ráð fyrir.

J?ví getur auðvitað enginn neitað, að 
frá sjónarmiði landssjóðs er þetta frv. 
miklu verra en hitt, og yfirleitt væri það 
best að bíða með alt launamálið þar til 
ófriðurínn er úti, en þó er nú svo ástatt 
um einstaka menn, að óhjákvæmilegt 
er að bæta laun þeirra eitthvað, og á 
þetta sjerstaklega við um læknastjett- 
ina. Jeg hefi því, með jafnvel samvisk- 
unnar mótmælum, sjeð mjer skylt að 
styðja þetta frv., af því að deildin var 
svo óvitur, að víkja af þeirri braut, er 
málið var komið inn á, er það kom frá 
læknafjelaginu. Ef ekki verða að ein- 
hverju leyti bætt kjör lækna hjer á þing- 
inu nú, og þeir hefjast ekki handa, þá 
er það að eins sönnun þess, að lands- 
sjóður hefir kvalið þá svo mikið, að þeir 
geti ekki hætt. Væri jeg t. d. læknir, 
mundi jeg óðara beiðast Jausnar, og ef 
mín-yrði vitjað eftir það, þá mundi jeg 
auðvitað fara, en hvað jeg tæki fyrir, 
það kæmi mjer einum við.

Mjer er algerlega sama um, í hvaða 
nefnd málinu er vísað, aðra en fjárveit- 
inganefnd, því henni er ekki láandi, þó 
hún vilji ekki hafa þetta mál til með- 
ferðar, þar eð hitt frv. sætti annari eins 
meðferð og raun ber vitni um. Og jeg 
veit, að ekki er öllu meiri skapstillinga- 
maður til hjer á þingi heldur en for- 
maður þeirrar nefndar, hv. þm. S.-p. 
(P. J.), og þar sem hann hefir lýst þvi
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yfir, að sjer væri illa við að eiga nokkuð 
við þetta frv„ þá vil jeg ekki gera hon- 
um það á móti skapi að vera þvi með- 
mæltur, að málinu verði visað til þeirr- 
ar nefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 16 shlj. 

atkv.

Á 35. fundi í Nd„ fimtudaginn 30. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 211, 
228).

Forseti tók máhð af dagskrá.

Á 37. fundi í Nd„ laugardaginn 1. 
júní, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 211, 228).

Flm. (Einar Arnórsson): Jeg tók
það fram áðan, að jeg væri samþykkur 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) um, að vísa bæri 
slíkum málum sem þessum til fjárveit- 
inganefndar, og sje jeg því ekki að þessu 
sinni ástæðu til að fjölyrða um þetta 
frv. Vil jeg því biðja hv. deild um að 
vísa málinu til fjárveitinganefndar, og 
fel jeg svo henni að fara með það.

ATKVGR.
Frv. visað til fjárveitinganefndar (sjá 

A. bls. 538) með 15 shlj. atkv.

Umr. frestað.

Nefndarálit kom ekki. Frv. var þvi 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

6. Siglingaráö.

Á 32. fundi í Nd„ mánudaginn 27. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um siglingaráð 
(A. 212).

A 34. fundi í Nd„ miðvikudaginn 29. 
mai, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Matthías ólafsson): pegar farið 
var að breyta útgerð hjer á landi og 
menn tóku að nota þilskip í stað smá- 
báta, bjuggust menn við, að manntjón 
myndi minna við fiskiveiðar. petta 
reyndist og svo í upphafi, þvi að skipin 
voru allsæmilega útbúin og skipstjórar 
reyndir og ábyggilegir menn. En siðan 
vjelbátar fóru að tíðkast hjer hefir 
manntjón jafnvel aukist. Hættan hefir 
vaxið við það, að vjelbátar hafa hætt 
sjer lengra út á haf en opnir bátar 
gerðu áður, og auk þess er útbúnaður 
þeirra ekki góður. pað er alkunna, að 
menn hafa treyst vjelunum of vel og 
því vanrækt allan útbúnað annan, en 
vjelbátar þurfa nauðsynlega að hafa þvi 
nær sama seglabúnað sem seglskip. 
Auk þess vantar flestalla vjelbáta björg- 
unartæki.

Á umliðnum árum hefir Fiskifjelag 
íslands gert það, sem í þess valdi stóð, 
til að ráða bót á þessu. pað hefir sent 
menn víðs vegar um landið, til þess að 
áminna menn og brýna fyrir þeim, hve 
afaráriðandi er, að alt slíkt sje í lagi. 
Menn hafa tekið þessu vel og kannast 
við það, sem ábótavant er, en efndirnar 
hafa ekki verið að sama skapi. J?að hefir 
t. d. komið í ljós síðar, að þessir menn 
hafa haft segl sín í megnasta ólagi, hafa 
látið þau liggja og jafnvel ekki notað
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þau í blásandi byr; en þegar segl eru 
sjaldan notuð, fúna þau og ónýtast.

Menn kannast fúslega við, að nauð- 
syn beri til að hafa umbúðir utan um 
segl, en svo vanrækja þeir það samt 
sem áður.

Til eru þó heiðarlegar undantekning- 
ar. Einn mann vil jeg nefna, sem er 
fyrirmynd í þessum efum, en hann er 
því miður ekki Islendingur, heldur 
norskur maður, Stangeland að nafni. 
Hjá honum hefi jeg sjeð segl og annan 
útbúnað í snildarlegustu lagi.

Auk þess hafa formenn þessara báta 
oft og tíðum ekki sæmilega sjómanns- 
þekkingu. Einnig vill það brenna við á 
seglskipum. peir hafa að visu eitthvert 
málamyndapróf, en oft eru teknir þeir 
menn, er enga sjómannsæfingu hafa. 
En með sjómannsæfingunni komast 
menn lengra en þótt þeir hafi náð ein- 
hverri prófmynd.

Nú er engin stofnun, er hefir eftirlit 
með þessu. En enginn vafi er á því, að 
brýn þörf er á einhverri stofnun, er 
hefir ekki einungis það hlutverk, að 
leiðbeina mönnum og áminna, heldur 
og vald til þess að taka í taumana. pvi 
er þetta frv. komið fram.

Skipstjórafjelagið „Aldan“ hjer i 
bænum hefir glögglega skilið, hve 
megnt ólag er á öllu þessu, og hefir þvi 
leitast við að ráða nokkra bót á því. 
Árangurinn af viðleitni fjelagsins er 
þetta frv., sem hjer er flutt því nær orð- 
rjett eins og fjelagið gekk frá þvi.

Mönnum mun ekki blandast hugur 
um, að það er landsstjórnin, sem ætti 
að setja lög sem þessi, með aðstoð 
þeirra manna, er best hafa vit á málinu. 
Er því leitt, að svo skuli ekki hafa orð- 
ið, og að frv. þetta skuli ekki vera flutt 
af stjóminni. En fjelagið hefir nú kosið 
að fara þessa Ieið. pað mun þó hafa

sent stjórninni frv. þetta til athugunar, 
en stjórnin leitaðiafturálitsFiskifjelags- 
ins, og hefir líklega búist við, að það 
fjelag myndi senda þinginu frv. En það 
hefir Fiskifjelagið ekki gert, sennilega 
af þeirri ástæðu, að þvi þykir þetta frv. 
ná út fyrir starfsvið sitt, er einungis 
lýtur að fiskiútveg, en ekki að almenn- 
um siglingum.

Að undanfömu hefir talsvert verið 
gert að því að nota fiskibáta til mam- 
flutninga. Hefir svo óhæfilega mörgu 
fólki verið hrúgað í þessa báta, að það 
myndi hvergi nokkursstaðar viðgang- 
ast meðal siðaðra þjóða. I þessum bát- 
um eru engin þægindi fyrir farþega, 
jafnvel ekki sæti, og menn verða að 
þola vosbúð og kulda alla ferðina. pann- 
ig heyrði jeg sagt frá, að í vetur hafi 
verið hjer bátur frá Vestmannaeyjum. 
Tók hann fyrst fullfermi hjer og því 
næst var þilfarið fylt af farangri. par 
á ofan tók hann um 30 farþega, auk 
skipshafnarinnar. petta var um hávetur. 
Er þá sagt, að skipstjórafjelagið „Ald- 
an“ hafi brugðið við og farið fram á 
það við bæjarfógeta, að hann bannaði 
bátnum að fara þannig fylturti. En bæj- 
arfógetinn, sem þá var Vigfús Einars- 
son, kvaðst ekki hafa vald til að taka 
í taumana, það væri enginn lagastafur 
fyrir því. Ekki er mjer kunnugt, hvort 
þetta er rjett, en hefði jeg verið í hans 
sporum, hefði jeg látið kylfu ráða kasti 
og sett blátt bann fyrir, að báturinn 
færi. — Báturinn komst út í flóa, lenti 
þar í hrakningum og misti talsvert af 
farangrinum af þilfari, en sem betur 
fór varð þó ekkert manntjón. Kom hann 
síðan inn aftur eftir sólarhring, með 
farþegana aðfram komna af vosbúð og 
hrakningum.

petta er svo gáskalegur leikur með 
líf og heilsu manna, að lakæ-verður
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í taumana. Getur vel verið, að hægt sje 
að ráða betri bót á þessu ólagi en hjer 
er farið fram á. En þetta er þó í áttina 
við það, sem aðrar þjóðir hafa gert. 
Siglingaráðið ætti að vera einskonar 
„Board of Trade“, er hefði eftirlit með 
öllum útbúnaði skipa og gæfi vottorð 
um þekkingu og hæfileika skipstjóra. 
Jeg býst ekki við, að við munum finna 
annað betra ráð en mestu siglingaþjóðir 
heimsins, og ættum við því að fara að 
þeirra dæmi, heldur fyr en síðar.

Margt annað er hjer í ólagi, er tæki 
of langan tíma að tína til. Sumt stafar af 
vana, en sumt blátt áfram af hand- 
vömm. Sem dæmi vil jeg nefna, að eitt 
skip hefir verið mælt þrisvar hjer á 
landi, og aldrei haft sömu stærðina. 
Skipið hefir altaf farið minkandi. pað 
vildi svo til. að koma þurfti manni að 
skipinu, er skorti hæfileika til að stýra 
svo stóru skipi. Var það því mælt upp 
aftur, og atvikaðist þá svo, að það mæld- 
ist minna, þannig að maður þessi hafði 
rjett til að vera skipstjóri á því. pað var 
kært fyrir nokkrum árum til Fiskifje- 
lagsins, að þetta hefði átt sjer stað. Fje- 
lagið skaut málinu til stjórnarinnar, og 
spurðist hún fyrir um það hjá lögreglu- 
stjóra þeim, er átti hlut að máli. Svar- 
aði lögreglustjóri, að sjer væri ókunn- 
ugt um, að þetta hefði átt sjer stað. Eigi 
að síður var þetta satt, en það var ekki 
sök lögreglustjóra, og sýnir þetta, hve 
auðvelt er að fara eftir misjöfnum vott- 
orðum.

pað hefir og komið fyrir, að 3 stýri- 
menn hafa verið skráðir á skip, sem að 
eins hefir þurft einn stýrimann á. Tveir 
þeirra hafa unnið sem hásetar og ekki 
komið nálægt skipstjórn, en siðan 
leggja þeir fram plögg sin og skilríki 
fyrir því, að þeir hafi verið stýrimenn 
i svq og svo langan tima.

Hægt væri að koma i veg fyrir þetta, 
ef komið væri upp stofnun, er rannsak- 
aði plögg manna, hvar þeir hafi siglt 
áður, hve nær o. s. frv.

Jeg vona, að menn sjái, hve bráðneuð- 
synlegt er að ráða bót á þessu. Mönn- 
um er innan handar að sannfæra sig 
um, að dæmin, sem jeg hefi nú tekið, 
eru sönn í alla staði. Og þetta eru að 
eins einstök dæmi. pað er alkunna, að 
flesta báta vantar björgunartæki. En á 
bátum, sem notaðir eru til fólksflutn- 
inga, ættu að sjálfsögðu að vera björg- 
unartæki fyrir alla farþega, auk skips- 
hafnarinnar.

Jeg býst við, að ef slik stofnun kæm- 
ist á, sem hjer er farið fram á, þá myndi 
hún sjá um, að allar nauðsynlegar var- 
úðarreglur verði settar. En þá fyrst, er 
yel er litið eftir skipum, þess vel gætt að 
hafa skipstjóra með fullkominni þekk- 
ingu, kaupa björgunarbáta, setja upp 
veðurathuganastöð í landinu og þar 
fram eftir götunum, þá fyrst getum 
vjer sagt, að þessi þjóð sje, sem siðuð 
sjómenskuþjóð, búin að gera það fyr- 
ir sjómannastjett sína, sem henni ber.

Jeg læt mjer i ljettu rúmi liggja, 
hvort málinu er vísað til sjávarútvegs- 
nefndar eða allsherjamefndar. Jeg 
býst við, að hvor nefndin sem er ráð- 
færi sig við hina eftir þörfum, og að 
sjávarútvegsnefndin mætti eiga von á 
aðstoð lögfræðinganna í allsherjar- 
nefndinni. En þó býst jeg við, að frv. sje 
þannig vaxið, að ekki sje vanþörf á, að 
lögfræðingar fjölluðu um það.

Að svo mæltu vil jeg láta þá von í 
Ijós, að frv. fái góðar undirtektir og 
verði vísað til nefndar, og vildi jeg þá 
helst kjósa allsherjamefnd, þótt mjer 
sje það ekkert kappsmál.

Einar Amórsson: Jeg vil að eins
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leyfa mjer að stinga upp á, að málinu 
sje vísað til sjávarútvegsnefndar, því að 
það er alveg auðsætt sjávarútvegsmál.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. i e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) með 
13 :6 atkv.

Nefndarálit kom ekki. Frv. var þvi 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

7. PrestsmStosala.

Á 33. fundi í Nd., þriðjudaginn 28. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um sölu á prests- 
mötu (A. 221).

Á 35. fundi í Nd., fimtudaginn 30. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg vildi 
leyfa mjer að biðja hv. deild að lofa 
mábnu að fara til 2. umr., og vísa því 
til allsherjarnefndar. pað er sá besti 
verustaður, sem hægt er að fá fyrir 
þesskonar mál. Enda er mjer sagt, að 
alt, sem lýtur að lögum, eigi þangað að 
fara. Annað ætla jeg ekki að segja að 
þessu sinni.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) með 
öllum gr. atkv.

Nefndarlit kom ekki. Frv. var því 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

I
ekkiútrætt.

8. Almenn sjúkrasamleg.

Á 35. fundi í Nd., fimtudaginn 30. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um almenn 
sjúkrasamlög (A. 229).

Á 37. fundi i Nd., laugardaginn 1. 
júni, var frv. tekið til 1. um r.

Flm. (Björn R. Stefánsson): Jeg 
held, að efni þessa frv. sje svo ljóst, að 
jeg þurfi ekki að halda langa ræðu um 
það, en af því að svo er áliðið þingtím- 
ann, að það verður að eiga undir náð 
þessarar hv. deildar, hvort frumvarpið 
kemst að, ætla jeg að láta fylgja þvi 
nokkur orð.

pað, sem aðallega kom mjer til að 
bera fram þetta frv., var það, að bæta 
launakjör læknanna, þvi jeg þykist nú 
sjá fram á, að ekki verði á móti þvi 
staðið, að það verði gert nú þegar 
á þessu þingi i einhverri mynd. það 
hafa komið fram uppástungur um það 
i ýmsum myndum, en jeg gat ekki, eins 
og jeg hefi áður tekið fram við þær 
umr, verið neinni þeirra fylgjandi. Jeg 
viðurkenni, að kröfur læknanna sjeu 
á rökum bygðar, því að jeg játa, að það 
er sú stjett embættismanna, sem erfið- 
ustum störfum hefir að gegna og ó- 
frjálsust er, og sje því illa hægt að 
daufheyrast við óskum þeirra. Lækn- 
arnir hafa þegar skýrt frá, að þeir geti
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illa lifuð af launum sinum og vilji ekki 
við þau una.

Svo er það að vísu með fleiri, að þeir 
eiga erfitt uppdráttar. ;Eii um læknana 
verður tæplega sagt, að þeir eigi sitt 
eigið líf, heldur eru þeir skyldugir, hve 
nær sem er, að leggja það í hættu, al- 
menningi til bjargar; þess vegna er al- 
menningi kann ske skyldari við þá, en 
aðra embættismenn, að láta þá ekki 
hafa við mjög þröng kjör að búa.

Jafnskjótt sem dýrtíðin hófst kom 
það í ljós, að mörgum mundi verða erf- 
itt um lífsframfærsluna, og að ekki yrði 
hjá því komist að veita æði mörgum 
einhverja dýrtíðaruppbót eða dýrtíðar- 
hjálp. En af þvi að það var sjáanlegt, 
að landssjóði hlyti að verða langt um 
megn að veita þessa hjálp, svo almenna 
og svo ríflega, að kjör manna yrðu engu 
erfiðari en áður, þá var líka sjálfsagt 
að veita hana helst þeim, sem dýrtíð- 
in kæmi harðast niður á og þyrftu 
hennar því helst með.

pingið byrjaði á embættismönnun- 
um. Jeg ér ekki þar með að segja, að 
byrjað hafi verið þar, sem þörfin var 
mest, en hins vegar má kann ske segja, 
að byrjað hafi verið á þeim, sem stað- 
ið hafa næst því að eiga kröfurjett 
á landssjóðirin.

Næst var svo farið að hugsa um al- 
menning, eða kaupstaðabúa rjettara 
sagt. En þá má heita, að strandað hafi 
verið. Ekki þó fyrir það, að þm. sæju 
ekki og viðurkendu, að eitthvað þurfti 
fyrir þá að gera, heldur af hinu, að 
landssjóði er það ofurefli að veita þeim 
dýrtíðarhjálp, svo nokkru verulegu 
nemi. Hann hefir ekki úr svo miklu að 
moða.

Nú hafa læknar gert háværar kröfur 
á þessu þingi, og þingið treystir sjer

auðsjáanlega ekki til að vísa þeim á 
bug.

Jeg hefi ekki getað aðhylst þær leiðir, 
sem enn hefir verið stungið upp á. Með 
frv. þessu er ný leið farin. Með henni er 
kröfum lækna fullnægt og jafnframt 
tekinn annar flokkur manna og veitl 
dýrtíðarhjálp, og það sá flokkur, sjúk- 
lingarnir, sem jeg álít að flestum öðrum 
fremur þurfi hennar með.

Jeg hefi altaf haldið því fram, og 
held því fram enn, að hvað sem öllum 
rjettmætum eða ímynduðum kröfum 
líður, þá getum við ekki hjálpað eða 
borgað dýrtíðarstyrk til annara en 
þeirra, sem i raun og veru þurfa hans 
með. pað, sem við getum látið af hendi 
rakna, verðum við því að láta koma þar 
niður, sem þörfin er mest, en það hygg 
jeg að sje hjá sjúklingunum.

Reyndar veit jeg það, að það eru ekki 
allir sjúklingar fátækir, en þegar við 
lítum á sjúklinga og heilbrigða, upp og 
niður, eins og þeir koma fyrir, verðum 
við þó að viðurkenna, að hagur sjúk- 
linganna sje stórum verri, og þung byrði 
eru sjúkdómar altaf, jafnvel fyrir þá 
ríku. Hliðstætt mun vera að benda á 
það, að dýrtíðaruppbót embættismanna 
er alls ekki reiknuð eða goldin eftir 
efnahag þeirra, heldur eftir launaupp- 
hæð. peir eru ekki allir fátækir, embætt- 
ismennimir, sem goldin er dýrtíðarupp- 
bót.

Jeg játa það að vísu, að með frv. þessu 
er ekki stórum grynnra þreifað í land- 
sjóðinn en með frv. því um hækkun á 
læknalaunum, sem liggur fyrir þessari 
hv. deild. Munurinn er ekki nema um 
8000 kr. Hitt frv. mundi kosta lands- 
sjóð um 43 þús., en þetta nálega 35 þús. 
En með þessu frv. eru slegnar tvær flug- 
ur í einu höggi, læknunum fullnægt, og
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jafnframt allríflega hjálpað þeim, sem 
yfirleitt eru mest hjálparþurfar. En það 
kostar líka nýjan skatt á landsmenn, 
en jeg held, að hann verði ekki talinn 
eftir. Um það vísa jeg til ummæla minna 
í greinargerðinni.

Eitthvað verð jeg sjerstaklega að 
benda á, og það er, að með þessu frv. 
er ætlast til, að nýr nefskattur sje lagð- 
ur á þjóðina. Nefskattar hafa áður verið 
lagðir á i ýmsum myndum, eins og t. d. 
vörutollur og sykurtollur. pannig lag- 
aða neysluskatta tel jeg rangláta og er 
illa við þá, enda eru þeir óvinsælir. J?ó 
get jeg bent á einn nefskatt, sem er ekki 
mjög óvinsæll, en það er prests- og 
kirkjugjald. pessum skatti finst mjer 
mega líkja við þann nefskatt, og vona, 
að honum verði ekki ver tekið, því jeg 
held, að menn hugsi, nú orðið, engu 
minna um tímanlega velferð en um 
sálartetrið.

Jeg hefi getið þess í niðurlagi greinar- 
gerðarinnar, að mjer sje það ljóst, að 
ýms missmíði sjeu á frv. Jafnvel í ein- 
um stað er ósamræmi milli frv.og grein- 
argerðarinnar.

í greinargerðinni stendur, að tíundi 
hluti af föstum tekjum sjóðanna legg- 
ist í söfnunarsjóðinn. petta er ritvilla. 
par átti að standa af landssjóðstil- 
lagi, í staðinn fyrir tíundi hluti af föst- 
um tekjum. petta stafar af því, að í upp- 
kastinu að frv., sem jeg fyrst skrifaði, 
ráðgerði jeg lægra tillag úr landssjóði 
og áætlaði dálítið aðra fólkstölu, en eftir 
þeirri áætlun stóð það heima, að J4 
af landssjóðstillaginu var nákvæmlega 
sama og tíundi hluti af öjlum föstum 
árstekjum. (E. A.: En neðanmálsgrein- 
in, er hún athugasemd'?). Hún er skýr- 
ing. Má vera, að hún sje ekki fullnægj- 
andi, en ef ekki þykir fara vel á því, að

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

„sveitarfjelag“ tákni bæði hreppsfjelag 
og bæjarfjelag, þá vona jeg, að nefnd 
sú, sem hv. deild væntanlega visar frv. 
til, lagi það og aðrar misfellur.

Ef til vill má segja, að ósamræmi 
sje einnig milli 9. og 10. gr. í 9. gr. 
stendur, að lyfin endurborgist ekki, en 
í 10. gr. er þó gert ráð fyrir þeim mögu- 
leika. Um einstakar greinar skal jeg svo 
ekki fara fleiri orðum.

Leyfi jeg mjer svo að mælast til þess, 
að frv. verði vísað til allsherjarnefndar 
að lokinni þessari umræðu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 541) með 14 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Frv. var því 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

9. Sjótjónsmenn.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um löggilta sjó- 
tjónsmenn (A. 278).

Á 39. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Sveinn ólafsson): Jeg hefi leyft 
mjer að koma fram með þetta frv., 
eftir áeggjan þeirra manna, sem fengist 
hafa við sjótjónsmál undanfarið. Jeg

46
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hvgg, að þau ákvæði, sem tekin eru upp 
í frv., sjeu til bóta frá því, sem nú gildir 
um þau efni. 1 raun og veru er frv. ekki 
annað en breyting á 2 gr. í siglingalög- 
unum frá 1914. pað er breyting á 218. 
og 223. gr. þessara laga. í þeim grein- 
um eru ákvæði um það, hverjir meta 
skuli skemdir, sem verða á skipi eða 
farmi, án þess að fullkomið tjón verði 
að, eða hið sameiginlega sjótjón. Svo er 
ákveðið í þeim lögum, að skipa skuli tvo 
dómkvadda menn til að meta skaðann, 
sem verður á skipum eða vamingi. 
petta hefir verið gert hjer undan- 
farið, en í reyndinni hefir svo farið, að 
flest — og öll stærstu — sameiginlegu 
sjótjónin hafa' verið metin utanlands. 
Ábyrgðarfjelögin, sem flest eru útlend, 
virðast ekki hafa treyst íslensku mats- 
mönnunum til þess.

pað má því segja, að ákvæði siglinga- 
laganna hafi enn að litlu liði komið, 
og er það reyndar skiljanlegt, þegar þess 
er gætt, að hjá nágrannaþjóðunum eru 
miklu frekari kröfur gerðar til dóm- 
hæfileika þessara manna en hjá oss, 
enda veitir dórnkvaðning sú, sem sigl- 
ingalögin gera ráð fyrir af einhverjum 
lögreglustjóra, eigi það álit í augum út- 
lendinga, sem löggilding af hendi stjórn- 
arinnar. Enn mun og sú ástæða til þess, 
að útlendingar skirrast við að nota ís- 
lenska sjótjónsmenn, að hjer eru tveir 
menn til þess skipaðir, en hjá grann- 
þjóðunum að eins einn á hverjum stað. 
Hjer verður því sennilega matið dýrara 
og vafningameira en nauðsynlegt er. 
Danmörk hefir að eins tvo sjótjóns- 
menn og sinn á hvorum stað. Noregur 
hefir 20, sem dreifðir eru um landið.

Til skýringar því, hve freklega er 
gengið á svig við íslenska sjótjónsmenn, 
má geta þess, að sameiginlega sjótjónið, 
sem varð á „Sterling“ s. 1. vetur, við

strandið á Sauðárkróki, var metið í 
Kaupmannahöfn. Eins var farið með 
skipið „Köbenhavn“, sem rakst hjer á 
Gróttu-grynninguna í vetur og hjer var 
síðan affermt og bætt. Öll sjótjónsskjöl 
þess voru send til Kaupmannahafnar og 
matið framkvæmt þar.

Með frv. þessu er nú gert ráð fyrir, að 
sjótjónsmaður — auk þess að vera lög- 
fróður — fullnægi ákveðnum kunnáttu- 
skilyrðum, sem stjórnarráðið ákveður 
með reglugerð.

Verið getur, að hv. þm. þyki nafnið 
sjótjónsmaður óeðlilegt og tvírætt, en 
það mun geta unnið sjer festu í málinu, 
eins og önnur nýyrði, ef engum hug- 
kvæmist annað betra. pað skýrir að 
minsta kosti hugmyndina eins vel og 
útlenda orðið „Dispacheur“, sem þýðir 
afgreiðandi. Og þótt sjótjónsmaður geti 
skihst á tvo vegu eða fleiri, þá er því 
svo farið um mörg önnur orð. Mætti 
þar til nefna orðið skipstjóri, sem fyrst 
mun koma fyrir í íslensku lagamáli um 
1870 og var þá deilt um, hvort brúklegt 
væri, og bent til þess, að skipstjóri gæti 
líka rjettilega heitið dreki sá, sem skipið 
lægi við, og yrði þá samnefni á akkeri 
og skipstjórnarmanni. Nýyrði þessu til 
stuðnings má nú geta þess, að það hefir 
verið notað undanfarin ár til að tákna 
þessa starfsmenn.

Ekki þarf frv. þetta að mæta mót- 
spyrnu vegna þess, að það baki lands- 
sjóði gjöld, því að ekki eru sjótjóns- 
mönnum ætluð önnur laun en þau, sem 
þeir fá fyrir starf sitt hjá þeim, sem þeir 
meta fyrir.

Jeg sje eigi ástæðu til að fjölyrða 
frekar um frv., en geri ráð fyrir, að því 
verði visað til nefndar. Vil jeg leggja 
til, að þvi verði vísað til allsherjarnefnd- 
ar, með því að hún er skipuð vel lög- 
fróðum mönnum, en þetta mál þarf
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sjerstaklega að athugast af þeim. það 
snertir að vísu á einn veg sjóferðir og 
siglingar, en þekking á þeim atvinnu- 
vegi vorum, sem byggist á sjóferðum, 
veitir engan hæfileika sjerstakan til þess 
að dæma um þetta mál. það er fremur 
lögfræðilegt í eðli sínu, og þess vegna 
óska jeg því eigi vísað til sjávarútvegs- 
nefndar, heldur allsherjamefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með öllum gr. 

atkv. og til allsherjamefndar (sjá A. 
bls. 541) í e. hlj.

Ncindarálit kom ekki. Frv. var því 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

10. B|argráðasfóðslög.

Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um frestun á 
framkvæmd laga nr. 45, 20. okt. 1913, 
um bjargráðasjóð íslands (A. 299).

Á 40. fundi i Nd., miðvikudaginn 5. 
júni, var frv. tekið til 1. um r.

Flm. (Pjetur Ottesen): Jeg ætla ekki 
að innleiða neinar umræður um málið 
á þessu stigi, en vona, að deildin lofi því 
að ganga til nefndar, að lokinni þessari 
umr. Leyfi jeg mjer að stinga upp á, að 
því verði vísað til fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 3 atkv.

og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 538) 
með 13 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Frv. var ekki 
á dagskrá tekið framar og varð

ekki útrætt.

11. Afoám verðlagsnefndar.

Á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um afnám laga 
nr. 10, 8. sept. 1915, um heimild fyrir 
ráðherra íslands til að skipa nefnd til 
að ákveða verðlag á vörum (A. 336).

A 49. fundi í Nd., föstudaginn 14. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 50. fundi í Nd., laugardaginn 15. 
júní, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Pjetur Ottesen): þegar stofnað 
var til verðlagsnefndarinnar 1915, eða 
stjóminni með lögum gefin heimild til 
þess að skipa nefnd til þess að ákveða 
verðlag á vörum, mun það aðallega hafa 
verið haft fyrir augum, að á þann hátt 
mundi ef til vill vera hægt að koma 
í veg fyrir, að kaupmenn legðu óhæfi- 
lega á vörur sínar, eða okruðu á þeim.

það bryddaði þegarístríðsbyrjuntölu- 
vert á því, að kaupmenn myndu í full- 
um mæli nota, sjer til hagsmuna, við-
skiftaröskun þá, sem ófriðurinn olli.

Vörubirgðir þær, sem kaupmenn áttu 
þegar stríðið skall á, settu þeir, sumir
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hverjir að minsta kosti, mjög upp og 
mörkuðu þar með greinilega þá stefnu, 
sem þeir ætluðu að fylgja meðan sigl- 
ingateppan hjeldist og samkeppnin þar 
af leiðandi væri lömuð eða útilokuð.

pað var þvi engin furða, þógripiðværi 
þegar i öndverðu til einhverra ráða, sem 
líkleg þættu til að geta haldið aftur af 
þessum ófögnuði. Með þetta aðallega, ef 
ekki eingöngu, fyrir augum mun verð- 
lagsnefndinni hafa verið hleypt af stokk- 
unum. En hvað hefir svo verðlagsnefnd- 
in gert i þessum efnum ? Mjer vitanlega 
mun það, ef nokkuð er, nauðalitið vera. 
Að minsta kosti mun það starf, sem op- 
inbert sje, ekki hafa borið neinn raun- 
verulegan árangur.

pað getur vel verið, að nefndin hafi 
safnað einhverjum skýrslum og gert 
einhverja útreikninga, en að það hafi 
haft nokkra verulega þýðingu eða bor- 
ið nokkum sýnilegan árangur, það er 
mönnum alls ekki kunnugt um. pað 
getur vel verið, að nefndin hafi ekki haft 
nóg vald eða myndugleika til þess að 
hafa áhrif á verðlag aðfluttrar vöru, 
þannig að stöðva sölu á vörum, þangað 
til nefndin hefði rannsakað innkaups- 
verð vörunnar og flutningskostnað, og 
ákveða svo álagninguna að fengnum 
þeim upplýsingum. En hafi svo verið, 
átti nefndin að tjá stjórninni og þá þing- 
inu þessi vandkvæði á því, að hún gæti 
nokkuð það aðhafst í þessu efni, sem 
gagn væri i. Mjer vitanlega hefir nefnd- 
in ekkert gert í þessa átt, heldur látið 
reka á reiðanum. Að minsta kosti kom 
ekki neitt fram á síðasta þingi í þá átt, 
að auka vald verðlagsnefndar. pá varð 
verðlagsnefndin, eða aðgerðir hennar, 
hámarksverð á smjöri — sem jeg síðar 
kem að — að umtalsefni, á síðasta þingi.

Af hverju sem það nú er, þá hefir 
verðlagsnefndin ekki komið að neinum

notum í því, sem átti að vera aðalstarf 
hennar, að hefta óþarfa og óhæfilega á- 
lagningu á aðfluttri vöru.

En nú er svo komið, að það er óþarft 
að hafa sjerstaka nefnd i þessu augna- 
miði, þó einhvers gagns hefði mátt 
vænta af starfi hennar, þar sem allir að- 
drættir til landsins á nauðsynjavörum 
eru nú þegar að komast og komnir í 
hendur landsverslunarinnar.

Með því móti er alt eftirlit með sölu 
á þessum vörutegundum háð íhlutun 
stjórnarinnar, sem ákveður kaupsýslu- 
mönnum hæfilegan verslunarhagnað.

pá skal jeg snúa mjer að afskiftum 
verðlagsnefndarinnar af innlendri fram- 
Ieiðslu, eða drepa litillega á það. í því 
efni hefir verðlagsnefndin færst töluvert 
í aukana. pað hafa frá því fyrsta, að 
verðlagsnefndin lagðist á þá sveif, verið 
mjög skiftar skoðanir manna um það, 
hversu ráðlegt það væri eða hyggilegt 
að setja hámarksverð á innlenda fram- 
leiðslu, eða yfir höfuð hlutast til um 
frjáls viðskifti manna með þær afurðir. 
pessar raddir hafa ekki einasta heyrst 
frá hálfu framleiðenda, heldur einnig úr 
hóp kauptúna- og kaupstaðabúa.

pað ber svo margs að gæta þegar á 
að fara að ákveða verð framleiðsluvöru. 
pað útheimtir nákvæma þekkingu á 
framleiðslukostnaðinum, og það er ekki 
að búast við því, að þeir menn, sem ekki 
fást við búskap og ekki þekkja út og 
inn alt það strit og stríð, örðugleika 
og kostnað, sem það hefir í för með sjer 
að reka búskapinn, geti hnitmiðað verð- 
ið svo niður, að rjettlátt sje.

Eins er það, ef framleiðslan fullnægir 
ekki eftirspurninni; þáerhámarksverðið 
þýðingarlaust, því þá versla menn sam- 
an í pukri og skeyta hvorki um boð nje 
bann í þeim efnum. petta segi jeg eink- 
um hvað smjör og mjólkurframleiðslu
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snertir, því það hvorttveggja hefir verð- 
lagsnefndin sett hámarksverð á.

í sambandi við hámarksverð á smjöri, 
sem nefndin setti á í febr. 1917, má 
minna á það, að sumarið 1916 var eitt- 
hvert hið mesta óþurkasumar hjer á 
Suðurlandi, svo töður nær ónýttust víð- 
ast hvar. Eins og af likum má ráða, voru 
kýr nær gagnslausar um veturinn og 
því til byrði eigendunum. Hámarksverð 
það, sem nefndin setti á smjörið í þetta 
sinn, sýndi það greinilega, að nefndin 
hefir ekki tekið tillit til þessa, svo sem 
vera bar, og veldur því það, sem jeg 
mintist á áður, að þess hefir ekki verið 
gætt, þegar nefndin var skipuð, að sjá 
fyrir því, að bóndi sæti í nefndinni. J?að 
bendir einnig til þess, sem jeg mintist 
á i upphafi, að það mun aldrei hafa ver- 
ið tilætlunin, að setja verðlagsnefndina 
til höfuðs innlendri framleiðslu.

Fyrstu afskifti verðlagsnefndar af 
innlendri framleiðslu munu hafa verið 
þau, að verðlagsnefndin setti, 1915, há- 
marksverð á mjólk í Reykjavík. pað há- 
marksverð afnam verðlagsnefndin svo 
sjálf litlu síðar.

1916 fer hún afutr af stað, með há- 
marksverð á mjólk hjer í Reykjavík. 
J?að hafði þau áhrif, að mjólkurfram- 
leiðendur ætluðu að draga sig til baka 
með framleiðsluna og hætta mjólkursöl- 
unni. Til þess að firra bæinn vandræð- 
um skarst þáverandi ráðherra, hr. Ein- 
ar Arnórsson, í leikinn, afnam háinarks- 
verðið og komst að samningum við 
mjólkurframleiðendur um ákveðið verð 
á mjólkinni, og alt komst í samt lag 
aftur. — Eftir þessi afrek sagði nefndin 
öll af sjer.

Var þá um tíma engin verðlagsnefnd. 
Stóð það þar til að afloknu aukaþingi 
1916—17, að sú stjórn, sem þá tók við,

skipaði nýja menn í nefndina, og var 
hámarksverð á smjöri, sem jeg hefi áð- 
ur minst á, hennar fyrsta verk. það há- 
marksverð er nú löngu afnumið, og 
braut stjórnin það fyrst með því að gera 
samning við rjómabú austur í Arnes- 
sýslu og kaupa smjör af þeim hærra 
verði en hámarksverðið leyfði.

Auk þess, sem jeg hefi nú minst á, 
hefir verið sett hámarksverð á nýjan 
fisk, egg, kartöflur, hangikjöt og kæfu 
og ef til vill fleira.

Um hámarksverðið á nýjum fiski er 
það að segja, að eftir því, sem jeg hefi 
haft fregnir af, mun það ef til vill hafa 
komið að einhverju liði fyrir Reykja- 
víkurbæ, og veldur því auðvitað einkum 
og helst það dæmalausa sleifarlag, 
sem hjer er á fisksölu. Á öðrum stöð- 
um á landinu varð það til þess að hleypa 
verðinu upp, og sumir lögreglustjórar 
sem sáu það fyrir, að svo mundi fara, 
drógu það í Iengstu lög að birta aug- 
lýsinguna, til þess að afstýra þessu.

Svo var það einnig um smjörið, að 
hámarksverðið varð til þess að hleypa 
verðinu upp í ýmsum öðrum landshlut- 
um, einkum Norðurlandi.

Hámarksverðið á eggjum varð aldrei 
nema á pappírnum; það hefir algerlega 
verið fótum troðið. Sömu forlögum hef- 
ir hámarksverð á kartöflum lotið. pað 
hámarksverð valt um sjálft sig; að 
minsta kosti voru auglýstar hjer í blöð- 
um höfuðstaðarins, hvað eftir annað, 
frosnar kartöflur, sem voru seldar 
hærra verði en verðlagsnefnd leyfði að 
selja nýjar kartöflur að haustinu til, og 
er mjer ekki kunnugt um, að komið 
hafi verið í veg fyrir sölu þeirra, og hefi 
jeg ekki heyrt, að neinn hafi verið dreg- 
inn fyrir lög og dóm út af sölu á frosn- 
um kartöflum yfir hámarksverði; að
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minsta kosti voru auglýsingarnar ekki 
heftar.

pá er hámarksverðið á kæfu og 
hangikjöti. par er tiltekið í opnustórri 
reglugerð, hvað margar % af vatni og 
salti megi vera í hverju um sig, og 
flokkað eftir því. Jeg ætla mjer ekki að 
hætta mjer lifandisögn lengra út í þann 
prósentureikning, en margbreytni reglu- 
gerðarinnar um sölu á þessum vörum 
er ein nóg til þess að gera þessa há- 
marksverðsviðleitni alveg þýðingar- 
lausa. Ef ætti að fylgja reglugerðinni, 
þyrfti hver einasti munnbiti af hangi- 
kjöti eða kæfu. að ganga í gegnum efna- 
rannsóknarstofuna. pá væri það fyrst 
trygt, að fólkið keypti ekki vatn og salt 
hærra verði en verðlagsnefndin vildi 
vera láta.

Reynslan hefir nú, held jeg, fyllilega 
sýnt það, að þeir menn hafa sjeð jafn- 
langt nefi sínu og haft rjett fyrir sjer, 
sem töldu óhyggilega að farið að setja 
hámarksverð á innlenda framleiðslu. 
Reynslan hefir líka sýnt það, að þau af- 
skifti hafa engan veginn náð tilgangi 
sinum, en aftur sumstaðar annarsstað- 
ar haft gagnstæð áhrif þvi, sem tilætlun- 
in var.

pað verður því ekki sjeð, að það sje 
neinn skaði skeður, þó þessi nefnd sje 
lögð á hilluna. pað er hvort sem er nóg 
eftir af nefndum, þó þessi sje lögð nið- 
ur, og sannarlega er heill og velferð 
landsins vel borgið, ef það er aðalat- 
riðið að hafa margar nefndir.

pá hefi jeg leitað mjer upplýsinga um 
það, hvað þessi nefnd hefir kostað frá 
byrjun. Upphaflega var það vist mein- 
ingin, að þeir, sem skipaðir voru i þessa 
nefnd, ætluðu ekkert að taka fyrir starf 
sitt. pað sjest á því, að fyrstu árin er 
enginn kostnaður tilfærður, nema rit- 
fangakostnaður, sem nemur um 300 kr.

Eftir að fyrri nefndarmennirnir höfðu 
sagt af sjer og nýju nefndarmennirnir 
eru skipaðir, sem tóku þegar borgun 
fyrir starfa sinn, þá risa gömlu nefndar- 
mennirnir upp og koma með reikning 
eftir á, sem nemur 2680 kr. Sá reikn- 
ingur er borgaður út á árinu 1917. Árið 
1917 hefir verðlagsnefndin, sem nú sit- 
ur, tekið 7200 kr.

Jeg spurðist fyrir um það í stjórnar- 
ráðinu, hvernig borgun til verðlags- 
nefndarmanna væri hagað, við hvað 
borgun þeirra væri miðuð. pað gat jeg 
engar upplýsingar fengið um; viðkom- 
andi skrifstofa hafði enga hugmynd um 
það.

pað hafði enginn reikningur verið 
gefinn. Venjan væri sem sje sú, að for- 
maður nefndarinnar óskaði eftir að fá 
sjer þessa og þessa upphæð útborgaða, 
og það væri gert.

Til verðlagsnefndarinnar er þá búið 
að greiða 10180 kr. Jeg verð að telja 
það mjög óviðeigandi og blátt áfram 
óreglu að krefjast ekki skýrrareikninga 
yfir allar útborganir af opinberu fje.

Hv. stjórn ætti nú að vera búin að 
fá fulla reynslu fyrir þvi, að hleypa 
mönnum ekki upp á það krambúðar- 
loft, að geta hafið svo og svo mikið fje 
út úr landssjóði, án þess að leggja fram 
nokkra reikninga, eða með því að leggja 
fram reikninga eftir á.

Aðferð sú, sem sendimaður stjórnar- 
innar til Ameriku, Jón Sivertsen, hefir 
haft, ætti að vera bending — og það á- 
þreifanleg bending.

Jeg hefi það fyrir satt, að honum hafi 
verið borgaðar út um 60 þús kr., en 
þar með mun kröfu hans trauðla full- 
nægt. Svona til sýnis og smekkbætis vil 
jeg tilfæra hjer einn lið úr þessum 
reikningi hans. J’að er fæði og þjórfje 
o. fl., sem ekkert er sundurliðað í reikn-
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ingnum, heldur alt í einu lagi. pað nem- 
ur í 296 daga 16,102 kr., eða kr. 54,40 
á dag. pað hefir ekki verið neinn dýr- 
tíðarbragur á borðhaldinu þvi, góðir 
menn. J?að tekur því svo sem ekki að 
minnast á það, innan um þessa tugi 
þúsunda, að á reikningnum er tilfærð- 
ur sumarfatnaður á 510 kr. Landið hef- 
ir vist átt að klæða ræðismanninn.

Jeg verð að segja það, að þegar svona 
reikningar eru borgaðir út óátalið og 
umyrðalaust, þá er ekki neitt óeðlilegt, 
þó að þei.r, sem skifti hafa við lands- 
stjórnina, freistist til að gefa feita 
reikninga.

Jeg tala ekki um þetta í því sambandi, 
að mjer komi til hugar að væna verð- 
lagsnefndina um ásælni í garð lands- 
sjóðs. En stjórnin á að hafa hreina 
reikninga við starfsmenn þess opinbera 
og þessar nefndir, sem hún er að hrúga 
i kringum sig, og borga ekkert út nema 
eftir reikningi, og semja á þann hátt, 
að þeir komi ekki með ósanngjarna bak- 
reikninga.

Tii samanburðar við kostnað af dvöl 
Jóns Sívertsens í Ameríku má benda 
á það, að þegar þeir Ó. Johnson og 
Sveinn Björnsson voru sendir vestur 
um haf, í fyrsta sinn sem erindrekar 
voru þangað sendir, þá kostaði dvöl 
þeirra beggja í 49 daga 3471 kr.; og 
lögðu þeir fram sundurliðaða reikninga 
yfir hvað eina.

Sagt er, að kostnaðurinn við sendi- 
för Fr. Nansens, fulltrúa Norðmanna, 
sem dvaldi 1 y2 ár í Ameríku, hafi verið 
að eins 30,000 kr., eða hálfu minna en 
dvöl Jóns Sívertsens í 10 mánuði.

Jeg ætla svo ekki að fara að þessu 
sinni lengra út í þetta, og frv. þarf ekki 
frekar að minnast á. Við flutningsmenn 
lítum svo á, að starfsvið það, sem verð- 
lagsnefndinni var upphaflega ætlað, sje

nú komið í hendur stjórnarinnar, að 
þvi er útlendu vöruna snertir, en 
reynslan hefir aftur á móti þegar sýnt, 
að afskifti verðlagsnefndar af innlend- 
um framleiðsluvörum hafa engan veg- 
inn náð tilgangi sínum og eru þýðingar- 
laus. — Jeg vona þvi, að hv. deild lofi 
frv. að ganga fram hindrunarlaust og 
ljetti með þvi af einni af þessum nefnd- 
um, sem virðist vera alveg ofaukið.

Forsætisráðherra (J.M.): Hvað snert- 
ir sjálft frv., sem fyrir liggur, þá gefur 
hvorki það nje framsagan tilefni til 
frekari umræðu að sinni. Jeg get ekki 
vel um það sagt, hvernig því muni tek- 
ið af stjórninni, því að það heyrir ekki 
undir minn verkahring. En fyrst hæstv. 
atvinnumálaráðherra er ekki viðstadd- 
ur, þá finst mjer skylt að leggja til, að 
málið verði athugað í hv. bjargráða- 
nefnd. Hún getur aflað sjer skýrslna 
um það, hvað verðlagsnefndin hefir 
gert frá því hún var sett á laggirnar. 
Jeg veit, að hún hefir unnið miklu meira 
gagn en hv. flm. (P.O.) vill telja mönn- 
um trú um. En þær athugas. og rann- 
sóknir er hægra að gera i nefnd en ó- 
undirbúið í þingsalnum. Jeg get ekkert 
um það sagt, hvernig hagað hefir verið 
borgun til nefndarinnar, enda mun 
þingmönnum vera innan handar að 
leita sjer upplýsinga um það.

Hins verður að geta, að mjer finst 
það ekki nema sjálfsögð kurteisisskylda 
að hver sá þingmaður, sem ætlar sjer 
að ráðast á stjórnina í sambandi við 
einstaka menn, sem hún hefir eða hefir 
haft í þjónustu sinni, aðvari viðkom- 
andi ráðherra um, að þessi árás sje í 
vændum. pað er ekki rjett að koina 
með það óviðbúið. Stjórnin verður að 
hafa færi á að verja þá menn, sem hún 
hefir látið vinna fyrir sig, ef þeir verða
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fyrir ómaklegum árásum. Jeg segi ekk- 
ert um það, hvort nokkur rjettmæt á- 
stæða er til að gera athugasemd um 
umgetna reikninga, en þaðervægastsagt 
illa viðeigandi. að koma með það fyrir- 
varalaust inn í svona óskylt mál. Mig 
furðar á því, að hv. flm. (P. O.), sem 
er mjer kunnur að því að vera mjög 
vandaður maður, skuli hafa farið þann- 
ig í þetta atriði.

Og ómaklega verð jeg að telja þessa 
árás á nafngreindan mann, sem jeg tel 
hafa unnið mikið gagn landinu, en get- 
ur eigi borið hjer hönd fyrir höfuð sjer. 
(P. O.: Jeg hefi alls ekkert mn það 
sagt). pað þýðir ekkert að afsaka sig 
með því. Svona ummæli er ekki hægt 
að taka öðruvísi en sem árás á mann- 
inn. En mjer er þetta reikningsmál ger- 
samlega ókunnugt, auðsjáanlega miklu 
ókunnugra en hv. flm. (P. O.). pað 
heyrir ekki undir mína stjórnardeild, 
og jeg geri ráð fyrir, að viðkomandi 
ráðherra athugi það síðar.

Gísli Sveinsson: Jeg hefi ekki mikið 
að segja um þetta mál að svo stöddu. 
pað er ekki ástæða til að ætla annað 
en að frv. fái slindrulaust að ganga 
gegnum deildina, og þarf þvi ekki frek- 
ar með að mæla en gert hefir verið. 
Alt, sem hv. flm. (P. 0.) hefir sagt, 
stendur óhaggað, enda munu orð hans 
töluð fyrir munn flestra deildarmanna. 
En út af ummælum hæstv. forsætis- 
ráðherra finn jeg mig knúðan til að 
segja nokkur orð. Jeg get hugsað mjer, 
að þingmenn kunni þvi ekki allir vel 
að fá snuprur fyrir að hreyfa ummæl- 
um um mál, sem fyrir liggja og 
þeim ekki einungis ætti að vera full- 
heimilt að tala um, heldur ber blátt á- 
fram að tala um, fyrst þeir eru hjer

saman komnir á annað borð. Og hvað 
það atriði snertir, sem hv. flm. (P. O.) 
drap á, og var í eðli sínu skylt því máh, 
sem hann var að tala um, mál er gæti 
verið ein af þeim bendingum, sem 
stjórnin virðist vera svo þurfandi fyrir 
og hún ætti að geta hagnýtt sjer síðar 
meir, þá verð jeg að segja það, að það 
ætti að vera hverjum þingmanni leyfi- 
legt að drepa á slík atriði, án þess að 
stjórnin, sem ekki virðist hafa miklu 
fyrir sig að svara, nú fremur en endrar- 
nær, fari að snupra þá fyrir þetta. pað 
er líka einkennilegt að heyra hæstv. for- 
sætisráðherra vera að tala um það, að 
þó að þetta atriði sje dregið fram til 
samanburðar í umræðum um annað 
mál, þá sje það vanræksla af flm. (P. 
O.) að láta eki stjórnina vita, að það 
stæði til. Veit ekki hæstv. forsætisráð- 
herra, að þetta mál hlaut að koma fram 
í umræðum í þinginu? Fylgist hann 
ekki betur með því, sem á góma ber 
meðal þingmanna, en það, að honum 
gæti verið ókunnugt um, að þetta mál 
væri komið inn í þingið? pað hefir 
meira að segja verið nefnt hjer í deild 
áður, í sambandi við annað mál, og um 
það talað í blöðum; og meðal þing- 
manna er nú einna mest um það rætt 
allra kostnaðarmála. Svo getur hæstv. 
forsætisráðherra staðið upp og kvartað 
undan því, að stjórnin hafi ekki verið 
látin vita, að á það ætti að minnast ! 
Mjer þykir það nokkuð hart, ef ekki 
ætti að mega ympra á neinum athuga- 
semdum við gerðir stjómarinnar, 
nema henni sje tilkynt það formlega, 
að slík athugasemd muni koma fyrir 
í umræðum um eitthvert mál.

pað atriði, sem hjer um ræðir, er svo 
mikilvægt, að stjórnin ætti að vera bú- 
in að gefa einhverja skýrslu um það.
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pað er svo hneykslanlegt atriði, ef þvi 
er varið eins og flestir nú hyggja, að 
stjóminni ætti að vera umhugað um að 
Jeiða í ljós nýjar upplýsingar eða skýr- 
ingar, ef hún skyldi búa yfir einhverju, 
sem ekki er öllum kunnugt. Og þetta er 
líka viðtækt atriði, sem hefir miklu 
dýpri og alvarlegri þýðingu en það, 
hvort á það er drepið i umræðum á 
þingi á einn eða annan veg. — pað 
getur varðað þvi, hvort það muni telj- 
ast fært að senda út menn, til að fara 
með erindi landsins hjá öðrum þjóðum. 
Ef verslunaragentar, sem ekki hafa 
nein „diplomatisk“ erindi með hönd- 
um, verða landinu svona kostnaðar- 
samir, eins og maður sá, sem hjer um 
ræðir, hr. Jón Sivertsen, er fær nálega 
60 þús. kr. í 10 mánuði, hvað á þá að 
segja um það, ef landið skyldi þurfa að 
að hafa erindreka — ekki að eins versl- 
unarerindreka, heldur „diplomatiska“ 
erindreka hjer og þar úti um heiminn? 
— petta er þvi viðtækara atriði og þýð- 
ingarmeira fyrir sjálfstæði landsins en 
þingmenn ef til vill gera sjer grein fyr- 
ir, þegar þeir hugsa um kostnaðar- 
reikning þessa sendimanns. Og sýnilegt 
er á öllu, að stjórnin gerir sjer enga 
hugmynd um þetta.

Svo er eitt atriði, sem jeg get ekki 
leitt hjá mjer að nefna. Ef hreyft er 
einhverjum athugasemdum, eða leitað 
skýringa hjá hæstv. stjórn, þá er eins 
og jafnan sje seilst til þess, að sá ráð- 
herrann, sem hlut á að máli, sje ekki 
viðstaddur. Hinn, sem viðstaddur er, 
getur þá sagt, — sjálfsagt með góðum 
rökum, — að það sje ekki hann, sem 
geti haldið uppi svörum fyrir stjórnina! 
En hvemig stendur á því, að hæstv. at- 
vinnumálaráðherra er ekki hjer við- 
staddur, þegar þetta frv. er á dagskrá,

Alþt. 1918. C. (29. löggjafiarþing).

sem þó að sjálfsögðu og ótvirætt heyrir 
undir hans verkahring? Jeg býst við, að 
mjer verði svarað því, að hann sitji i 
sæti sínu í hv. Ed. par er nú fyrst á dag- 
skránni frv. til laga um breyting á lög- 
um um heimild til ýmsra ráðstafana 
út af Norðurálfuófriðnum. pað má nú 
segja, að það mál snerti hann lika, en 
jeg vil álita, að hánn hefði átt að vera 
hjer í deildinni, en hæstv. forsætisráð- 
herra aftur í Ed. pað mál, sem þar er 
á dagskrá, mun heyra fult svo mikið 
undir verksvið forsætisráðherra, a. m. 
k. í framkvæmdinni. peir hefðu þvi átt 
að skifta, svo að sá, ef nokkur er, sem 
gat svarað fyrir sig í þvi máli, er hjer 
var á dagskrá, hefði getað verið hjer við- 
staddur.

Flm. (Pjetur Ottesen): Hæstv. for- 
sætisráðherra virðist taka það óstint 
upp, að jeg skyldi minnast á reikning 
Jóns Sivertsens í sambandi við þetta 
mál. En jeg kippi mjer ekki mikið upp 
við það. Jeg er ófeiminn að segja sann- 
leikann og klipa þar ekkert utan úr, og 
það þótt jeg sje hjer við hliðina á hæstv. 
forsætisráðherra. pað má vel vera, að 
sumum finnist, að jeg hefði átt að til- 
kynna stjórninni það áður, að jeg ætl- 
aði að minnast á þetta; það má hver lita 
svo á það sem vill; jeg finn að því, sem 
mjer þykir aðfinsluvert, þegar mjer 
býður svo við að horfa, hvort það er nú 
hæstv. stjóm, sem á í hlut, eða hver sem 
það nú er. En mjer þótti ekkert illa við 
eiga, að emniitl í þessu sambandi.hvern- 
ig hagað er borgun til verðlagsnefndar- 
innar, væri bent á kostnaðarreikning 
Jóns Sivertsens; sem virðist helst ekki 
mega nefna á nafn. En viðvikjandi þvi, 
að jeg hefi ekki tilkynt hæstv. atvinnu- 
málaráðherra að vera við þessa umr.,
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þá get jeg tekið undir það, sem hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.) hefir sagt, að hæstv. at- 
vinnumálaráðherra hljóti að hafa sjeð, 
að þetta mál, um afnám verðlagsnefnd- 
ar, var á dagskrá, og honum var það 
að sjálfsögðu ljóst, að málið heyrir und- 
ir hann, en hann er ekki viðstaddur 
samt. Enda heyrist mjer hæstv. forsætis- 
ráðherra vanta síst viljann til að bera 
blak af stjórninni, þó ekkert hafi hann 
hrakið af því, sem jeg sagði, og það 
hefði atvinnumálaráðherra trauðla 
fremur getað.

Mjer fanst ekki nein ástæða til að fara 
að hrópa það upp við stjómina, þó mjer 
dytti i hug að drepa á þetta atriði í umr. 
En hitt verð jeg að segja, að mjer kom 
það undarlega fyrir, að hæstv. forsætis- 
ráðherra skuh vera að fárast yfir því, 
að stjórnin væri varbúin að gefa svör 
við þessu atriði, af því henni, eða við- 
komandi ráðherra, hefði ekki fyrirfram 
verið tilkynt um það, að á það yrði 
minst, og þar af leiðandi ekki kynt sjer 
það til hlítar. Jeg verð að álíta næsta 
lítíls virði þessa viðbáru, þar sem hæstv. 
stjórn hefir úrskurðað þennan reikning 
áður en honum var ávísað til greiðslu 
í landsversluninni.Hæstv.stjórn eða við- 
komandi ráðherra hefir þá að öllum 
líkindum kynt sjer reikninginn áður en 
honum var ávísað, svo hún ætti að vita, 
hvernig hann var. Eins og hv. þm. V,- 
Sk. (G. Sv.) hefir tekið fram, var þetta 
atriði nefnt hjer í deildinni, í sambandi 
við annað mál, fyrir nokkru. pótt hæstv. 
stjórn hefði ekki fundist ástæða til að 
athuga reikninginn þegar hún úrskurð- 
aði hann til ávisunar, þá hefði þó verið 
fullkomin ástæða til að gera það eftir 
að þetta hafði komið fram hjer i deild- 
inni, því mál þetta hefir, sem vonlegt 
er, vakið alment umtal og gremju, bæði 
utan þings og innan. Jeg verð því að

vísa frá mjer öllum ávitunum hæstv. 
forsætisráðherra fyrir það, að jeg ekki 
aðvaraði stjórnina um, að jeg ætlaði 
að nefna þetta. Jeg bið engrar velvirð- 
ingar á því, síður en svo. pað var engin 
ástæða til að ætla, að stjórnin væri þess 
varbúin að heyra því hreyft.

pá þótti hæstv. forsætisráðherra jeg 
ganga of nærri Jóni Sivertsen, með þvi 
að nefna þetta. Jeg nefndi bara hans 
eig'in tölur. En á frammistöðu hans i 
erindrekastarfinu, mintist jeg ekki einu 
orði. Mjer var hún ekki svo kunn, að 
jeg hefði ástæðu til þess, og jeg þykist 
ekki heldur hafa gert það. pað er ekki 
að neita því, að það leikur mjög á tveim 
tungum, að hvað miklu liði hann hafi 
orðið okkur vestur þar. En jeg dró ekki 
dul á það, að áminstur reikningur þessa 
manns er þannig vaxinn, að það er ó- 
mögulegt að komast hjá því, að átelja 
stjórnina fyrir að borga út slíkan reikn- 
ing athugasemdalaust.

Jeg finn svo ekki ástæðu íil að svara 
fleiru að sinni.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg held, 
að hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hafi gleymt 
því í svipinn, að hann er ekki lengur 
málaflutningsmaður, heldur þingmað- 
ur. Honum hefir nú fundist, að hann 
yrði að fara að verja aðra. En jeg held, 
að hann hafi ekki hjálpað hv. flm. (P. 
O.) neitt rheð ræðu sinni, enda þarf 
hann varla hjálpar með, því hann mun 
vera maður til að svara fyrir sig sjálf- 
ur.

Jeg vítti það ekki, þótt hv. flm. (P. 
O.) finnist hann þurfa að finna að ýmsu 
við stjómina, og ekki heldur þótt hann 
óski skýringa um þetta mál, heldur vítti 
jeg það, að hann skyldi koma með það 
í umr. um óskylt mál og að fjarver- 
andi þeim ráðherra, sem við þetta er
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riðinn. Hvað sem sagt er um þau mál, 
sem eru á dagskrá, þá er það óhrekj- 
andi, að bæði þetta mál, og sjerstaklega 
það, sem er á dagskrá í Ed., heyra undir 
atvinnumálaráðherra.

Jeg stend við það, að þetta atriði hafi 
alveg að ófyrirsynju verið tekið fyrir 
hjer í deildinrti í dag. Hitt má rjett vera, 
úr þvi málinu hefir einu sinni verið 
hreyft, að rjett sje að taka það fyrir 
sjerstaklega og skýra nánar, og býst jeg 
við, að atvinnumálaráðherrann athugi 
það.

Flm, (Pjetur Ottesen): Jeg hefi ekk- 
ert á móti því, að frv. sje vísað til nefnd- 
ar, og hefi jeg síst á móti að vísa því til 
bjargráðanefndar. par á annar meðflm. 
minn að frv. sæti, og málið getur vel 
átt heima í þeirri nefnd. Jeg þarf þvi 
raunar ekki að svara hæstv. forsætis- 
ráðherra frekar, Hann virtist vera óá- 
nægður með, að málið var tekið á dag- 
skrá í dag. En á því á jeg enga sök. pað 
er hæstv. forseti einn, sem því ræður.

Viðvíkjandi því, að það hefði átt að 
taka þetta reikningsmál fyrir sjerstak- 
lega, sem þá hefði átt að vera helst með 
fyrirspurn, þá hefi jeg því að svara, að 
það virðist þýðingarlítið fyrir suma að 
koma með fyrirspurnir, þegar stjórnin 
lætur sjer sæma að humma þær fram 
af sjer þegjandi, eins og dæmi eru til 
að hún hefir gert. Jeg á hjer ekki við 
fyrirspurn mína út af drætti á birtingu 
ensku samninganna. Henni hefir í raun 
og veru verið svarað með þvi, að farið 
var að birta samningana strax eftir að 
hún kom fram. En á öndverðu þingi 
bárum við 2 deildarmenn fram fyrir- 
spurn til stjórnarinnar, sem leyfð var 
hjer í deildinni. En hæstv. stjórn hefir 
hingað til skotið því fram hjá sjer að 
svara henni, og ætlar sennilega að

stinga henni undir stól. Jeg þykist því 
hafa ástæðu til að ætla, að það geti 
brugðist til beggja vona með árangur- 
inn af því að koma fram með fyrir- 
spurnir til stjómarinnar, og þykist jeg 
ekki hafa neina tryggingu fyrir, að þeim 
yrði sint.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg var 
ekkert að hafa á móti þvi, að frv. var 
tekið á dagskrá í dag,þvi ekki varliklegt, 
að um það þyrftu að verða langar umr. 
að þessu sinni, þar sem vænta mátti, 
að því yrði vísað til bjargráðanefndar til 
athugunar.

En hvað snertir kvörtun hv. flm. (P. 
0.) yfir því, að ekki þýði að koma með 
fleiri fyrirspumir, þá er það auðvitað 
leitt, að fyrirspyrjendum skuli finnast 
þeir græða lítt á fyrirspurnum sínum.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 15 shlj. 

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 545) með 13 : 3 atkv.

Á 60. fundi í Nd., mánudaginn 1. 
júlí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 336, 
n. 409).

Forseti tók málið af dagskrá.

A 61. fundi i Nd., þriðjudaginn 2. 
júlí, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 336, n. 409).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 62. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 
júlí, var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 
336, n. 409).
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Forseti tók málið af dagskrá.

Á 63. fundi í Nd., fimtudaginn 4. 
júlí, var frv. enn tekið til 2. um r. (A. 
336, n. 409).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 72. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
júlí, kl. 1 miðdegis, var frv. enn tekið 
til 2. u m r. (A. 336, n. 409).

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
ætla ekki að segja margt um þetta frv. 
nú, vegna þess, að hv. flm. (P. O.) tók 
alt fram, sem um það þarf að segja, þeg- 
ar málið var hjer til 1. umr. Að frv. 
þetta kemur nú fram, eftir að hafa hvílt 
sig nokkuð lengi, stafar af því, að í hv. 
Ed. hefir nú verið felt frv., sem bjarg- 
ráðanefnd bar fram hjer í deildinni og 
afgreitt var hjeðan. Jeg þarf ekki að 
taka það fram, hvers efnis frv. var; hv. 
þingdeildarmenn kannast allir við það. 
En eftir að það frv. var fallið i hv. Ed., 
þá þótti nefndinni rjett, að þetta kæmi 
fram. Við flm þessa frv. höfum ekki 
skift um skoðun, síðan við fluttum það. 
Yið lítum enn svo á verðlagsnefndina 
hjer í Reykjavík, að verksvið hennar 
sje í raun og veru alveg horfið, og því 
megi leggja hana niður. pað hefir verið 
tekið fram í nál. og færð rök að því, 
að verðlagsnefndin sje nú orðin óþörf. 
Líka var með skýrum rökum sýnt fram 
á það í framsögu málsins í upphafi. 
Mjer finst því, að þingið geti vel lofað 
verðlagsnefndinni að eiga frí hjer eftir. 
Og mjer finst ekki ótilhlýðilegt, að það 
vilji hafa hönd í bagga með, að fje 
landsins sje ekki eytt fyrir lítið eða ekk- 
ert starf. pví það er óhætt að ganga út 
frá því, að starf verðlagsnefndarinnar

verði ekki síður árangurslítið hjer eftir 
en hingað til.

Bjarni Jónsson: Mjer þykir það und 
arlegt, að svona frv. skuli vera fram 
borið. Lög þau, sem á að afnema, eru 
ekki annað en heimildarlög, sem lands- 
stjórnin getur látið vera að nota, ef hún 
álítur þess ekki þörf. petta frv. verður 
því ekki skilið á annan veg en að það 
sje árás, og það jafnvel ærumeiðandi 
árás, á þá verðlagsnefnd, sem setið hefir 
á rökstólum. Ef til vill er það gert til 
að hefna sín á þeim tveimur mönnum 
úr nefndinni, sem eru hjer í deildinni. 
Jeg get játað það, sem jeg við einstök 
tækifæri hefi gefið i skyn áður, að jeg 
álít, að þessari nefnd hafi í ýmsu yfir- 
sjest, en um það er ekki svo mikið að 
segja, og jeg get ekki talið það þess 
vert, að hægt sje að sjá eftir því litla 
fje, sem til hennar hefir gengið. En ef 
hv. deild ætlar að fara að leggja það í 
vana sinn að ofsækja hverja nefnd, sem 
sett er til þess að vinna að opinberum 
málum, eins og hrekkjóttir drengir, sem 
kasta köglum í hvern sem er, þótt ekk- 
ert hafi til saka unnið, þá mun fljótt 
fækka þeim mönnum, sem fást til að 
gefa sig í þjónustu landsins eða starfa 
að opinberum málum.

Til þess að spara hv. Ed. að gefa sig 
í slátrunarverk enn á ný ætti þessi hv. 
deild að sjá sóma sinn og slátra þessu 
frv. nú þegar'

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
verð að mótmæla því, fyrir hönd okkar 
flm. þessa frv. og meðnefndarmanna 
minna í bjargráðanefndinni, sem hv. 
þm. Dala. (B. J.) sagði, að framkoma 
frv. væri ærumeiðandi árás á verðlags- 
nefndina eða einstaka menn hennar. Ef



745 Mál, ekki útr$edd. 
Afriám verðlagsnefodar.

746

hv. þm. (B. J.) hefir lesið nál. bjarg- 
ráðanefndar í þessu máli, þá sjer hann, 
að nefndin viðurkennir, að verðlags- 
nefndin hafi unnið allmargbreytt og 
umfangsmikið starf, en bendir um leið 
til, að lítill árangur hafi orðið af því 
starfi. pað er þvi f jarri öllum sanni, og 
í alla staði ósæmilegt, að viðhafa þau 
orð, að flm. frv. eða bjargráðanefnd 
hafi viljað gera ærumeiðandi árás á 
þessa menn. En hins vegar finst okkur 
óþarft að láta verðlagsnefndina sitja, 
þegar þingið hefir tekið af henni það 
hlutverk, sem hún átti að inna af hendi 
í upphafi. En bjargráðanefnd vildi í þess 
stað veita bæjarstjómum heimild til að 
óska eftir því, að verðlagsnefndir væru 
skipaðar þar, sem þörf gerðist, og lands- 
stjórninni yrði veitt heimild til að verða 
við þeim óskum, og kosta þá sjálfar 
starf þeirra.

pó ekki sjeu mikil útgjöld við þessa 
nefnd, þá hefir reynslan sýnt, að þau 
geta orðið svo mikil, að það sje þess 
virði að spara þessa upphæð, þegar svo 
lítið er í aðra hönd, eins og raun er á 
orðin. Og nú er mikill hluti af starfi 
hennar kominn í aðrar hendur, svo á- 
rangurinn af starfi hennar hlýtur að 
verða enn minni hjer eftir en hingað til.

Bjarni Jónsson: pað er enn óskýrt, 
hvers vegna hv. flm. þessa frv. völdu 
þessa leið til þess að afnema verðlags- 
nefndina. Hefði ekki verið viðfeldnara 
og kurteisara að fara fram á það við 
stjómina, að hún ljeti ónotaða þá heim- 
ild, sem þessi lög veita henni. pað hefði 
mátt gera með þingsályktunartill., og 
hefði verið í alla staði eðlilegri leið en 
þetta.

Pjetur Ottesen: Út af ummælum hv. 
þm. Dala. (B. J.) neyðist jeg til að segja

nokkur orð, þó hv. frsm. (S. St.) hafi 
reyndar tekið fram það, sem var aðal- 
atriðið, að ummæli hv. þm. (B. J.) um, 
að með frv. hefði verið gerð árás, og 
það jafnvel ærumeiðandi árás, á verð- 
lagsnefndina, væru með öllu ástæðu- 
laus. Frv. var ekki sprottið af þvi, að 
gera ætti árás á verðlagsnefndarmenn- 
ina, hvorki þá, sem sæti eiga í þessari 
hv. deild, nje aðra. En við flm. litum 
svo á, að starf verðlagsnefndarinnar 
væri svo vaxið, að ekki væri ástæða til, 
að hún hjeldi því áfram, heldur jafnvel 
hið gagnstæða. En að við flm. höfum 
ætlað okkur að hefja persónulega árás 
á þá menn, sem í verðlagsnefndinni eru, 
nær engri átt. Og mjer þykir það undar- 
legt, að jafnmentaður maður og vel viti 
borinn og hv. þm. Dala. (B. J.) er, sem 
auk þess er kennari við æðstu menta- 
stofnun landsins, háskólann, skuli geta 
fengið af sjer að segja annað eins og 
þetta, enda væri hægurinn hjá að draga 
hv. þm. (B. J.) fyrir lög og dóm, fyrir 
slík ummæli, ef hann ekki nyti þing- 
helginnar. (B. J.: En ef jeg gæti sannað 
það). Hv. þm. (B. J.) getur ekkert sann- 
að og ekki fært neinar líkur í þá átt.

En viðvíkjandi því, að við hefðum 
eins veJ getað snúið okkur til stjórnar- 
innar og farið þess á leit við hana, að 
hún notaði ekki heimild þessara laga, 
þá fanst okkur betra, að þingið alt segði 
stjórninni þetta í þvi formi, sem ekki 
væri hægt að misskilja. pá v.æri meiri 
trygging fyrir þvi, að stjórnin virti 
bendingu í þessa átt ekki að vettugi.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að eins að 
geta þess, að jeg hefi fyrir mjer ummæli 
sumra nefndarmanna sjálfra úr bjarg- 
ráðanefnd, að tilgangurinn með þessu 
frv. sje einmitt sá, er jeg nefndi.



747 Mál, ekki útrædd. 
Afoám verðlagsnefndar.

748

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
verð að heimta það, fyrir hönd okkar 
flm. þessa frv. og meðnefndarmanna 
minna í bjargráðanefnd, að hv. þm. 
Dala. (B. J.) nefni nöfn þeirra, sem hafa 
ærumeitt verðlagsnefndina eða einstaka 
menn í henni. Við flm. viljum ekki 
liggja varnarlausir undir jafnsvívirði- 
legum aðdróttunum. Og það ætti eng- 
um þm. að líðast að fleygja fram öðru 
eins og þessu, órökstuddu og algerlega 
tilhæfulausu.

Bjarni Jónsson: Hv. nefndarmenn 
geta fengið að sverja þetta af sjer, ef 
þeir vilja. Annað kemur ekki fram í 
þessu máli hjer í deildinni.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 16 : 5 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: H. K„ J. J„ M. G„ M. P„ P. 0„ 
P. J>„ S. S„ S. St„ St. St„ porl. J„ 
pór. J„ B. K„ B. St„ E. Árna., G. 
Sv„ Ó. B.

nei: J. M„ J. B„ Sv. Ó„ porst. J„ B. J.

Fimm þm. (B. Sv„ E. A„ E. J„ M. ó. 
og P. J.) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 : 2 atkv.

Á 73. fundi í Nd„ þriðjudaginn 16. 
júlí, kl. 3 og 10’ síðd., var frv. tekið til 3. 
u m r. (A. 336).

Of skamt var liðið frá 2. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg 
vildi að eins skjóta þvi til hæstv. stjórn- 
ar, hvemig sem fer um frv. í hv. Ed„

hvort hún finni ekki ástæðu til að nota 
ekki heimild þá, sem henni er veitt 
i verðlagsnefndarlögunum, sökum 
þeirra breyttu kringumstæðna, er orðið 
hafa síðan heimildin var veitt?

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
skoða þessi orð hv. frsm. (S. St.) að 
eins sem bendingu, en ekki sem hann 
beinlínis óski eftir yfirlýsingu frá 
stjórninni, enda hefði ekki verið líklegt, 
að stjórnin væri viðbúin að svara þessu. 
Mjer þykir líklegt, að stjórnin álíti, að 
verkefni nefndarinnar hafi minkað, þó 
að það gæti komið fyrir, eftir mínu 
áliti, að nefndin hefði eitthvað að starfa 
í einstaka tilfellum, og þá aðallega gagn- 
vart verði á innlendum vörum.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 : 2 atkv. og afgr. 

til Ed.

A 67. fundi í Ed„ sama dag, kl. 8 
siðdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um afnám laga 
nr. 10, 8. sept. 1915, um heimild fyrir 
ráðherra íslands til að skipa nefnd til 
að ákveða verðlag á vörum, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A. 519).

Á sama fundi í Ed. var frv. tekið til 
1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu. — 
Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Forseti: Jeg leyfi mjer að leggja til, að 
frv. þessu verði vísað til bjargráða- 
nefndar að þessari umr. lokinni.

Guðmundur ólafsson: J?að er vist
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harla þýðingarlítið að ræða frv. þetta. 
Forseti hefir, svo sem hans er venja, 
lagt til, að frv. þessu verði vísað til 
bjargráðanefndar, sömu nefndar hjer 
og hafði það til meðferðar í hv. Nd., að 
þessari umr. lokinni, en þessi nefndar- 
tilvísun er gersamlega óþörf, því að 
bjargráðanefndin hefir haft samskonar 
mál eða sama mál með höndum, þótt 
í öðru formi væri, og hefir þar látið í 
ljós skoðun sína á þessu. Frv. það, er 
álit nefndarinnar fylgdi, var felt hjer í 
hv. deild í gær í mesta flaustri, og mjer 
finst engin ástæða til að væna nefndar- 
menn um, að þeir breyti skoðun með 
degi hverjum; að minsta kosti verð jeg 
að frábiðja mjer getsakir um það hvað 
mig snertir. Umsögn mín verður söm 
og áður, og líkt tel jeg sjálfsagt um með- 
nefndarmenn mína. pað er því mikið 
rjettara, að málið gangi áfram nefndar- 
laust.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg 
fyrir mitt leyti vil, að málinu sje vísað 
í bjargráðanefnd, og sje ekki, að það 
geti á nokkurn hátt komið í bág við 
framgang málsins, heldur þvert á móti.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 :6 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: S. E„ S. J„ E. P„ G. Ó„ H. St., H. 
Sn„ K. E„ K. D.

nei: M. T„ S. F„ G. G„ Jóh. Jóh„ M. 
K„ G. B.

Frv. visað til bjargráðanefndar (sjá 
A. bls. 544) með 8 : 2 atkv.

Nefndárálit kom ekki. Frv. var því 
ekki á dagskrá tekið framar og varð

e k ki útrætt.

12. Bráðabirgðalaimavlðbót til 
embættismanna.

A 54. fundi í Nd„ mánudaginn 24. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um bráðabirgða- 
launaviðbót til embættismanna (A. 
393).

Á 55. fundi í Nd„ þriðjudaginn 25. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. 
atkv.

Frsm. (Matthías ólafsson): pað er 
sama að segja um frv. þetta og hið næsta 
á undan, að jeg hefi ekki að sinni miklu 
við greinargerðina að bæta. pað er 
margt, sem um málið má segja, en jeg 
geymi mjer það, af sömu ástæðum og í 
hinu málinu, og óska því, að frv. verði 
nú vísað til 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 57. fundi í Nd„ fimtudaginn 27. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 393, 
400, 404, 405, 406).

Frsm. (Matthías ólafsson): Fjárveit- 
inganefndinni þótti sem margt kæmi 
til athugunar í þessu máli. En aðallega 
voru það þrjú atriði, sem hún vildi taka 
hið mesta tillit til:
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1) J?örf hlutaðeigandiembættismanna 
á launabótum nú í dýrtíðinni.

2) Fjárhagsástæður landssjóðs, og
3) síðast en ekki síst, líkindin fyrir 

því, hvort málið gengi gegn um deildina 
eða ekki.

Nefndin var nú öll á einu máli um 
það, að óhjákvæmilegt væri að bæta 
kjör embættismanna eitthvað. En þá 
gat og komið til umtals, hvort slíks 
skyldu njóta embættismenn einir, eða 
einnig aðrir þeir, er störf eða sýslur hafa 
fyrir landið. En nefndin gat ekki sjeð, 
að til mála gæti komið að taka hjer til 
greina aðra en þá, sem landið hefir 
brýnastar skyldur við, og vitanlega eru 
það embættismenn þess, sem eingöngu 
vinna fyrir það. Varð því ofan á í nefnd- 
inni að halda sjer eingöngu við það. 
Enda munu og aðrir starfsmenn hafa 
meiri og minni störf utan hjá, sem þeir 
geta dregið fram lífið á.

Að því er fjárhaginn snertir, og þeg- 
ar litið er til hans, þá er það ljóst, að 
ekki er unt að verða við fylstu kröfum. 
Til þess hefir landssjóður engin efni. 
En nefndin vildi ráða einhverja bót á 
kjörum embættismanna, og það helst 
sem flestra. Og það er spursmál, hvort 
hún hefði ekki gengið heldur lengra, ef 
hún hefði haft nokkra von um, að slíkt 
gæti fengist samþ. í hv. deild.

pað sýnist nú ekki sjerstaklega auð- 
velt fyrir embættismenn að sækja 
launabætur undir þetta þing. Varð 
nefndin því að taka mjög mikið tillit 
til þess, hvað líklegt væri að hv. deild 
vildi ganga langt.

En auk þessa varð nefndin og að at- 
huga, hvaða aðferð hún skyldi hafa í 
málinu; hvort hún skyldi leggja til að 
auka dýrtíðaruppbótina, eða bæta laun- 
in. Ef sú aðferð hefði verið upp tekin 
að auka dýrtiðaruppbótina, þá eru lík-

ur til, að þurft hefði að hrófla við fleiru 
en þessum mönnum, og auk þess hafði 
sú aðferð þann mikla ókost, að ómögu- 
legt er að segja, hve mikilli upphæð 
slík launabót mundi nema. Menn hafa 
rekið sig á, að áætlaður útgjaldaauki af 
dýrtíðaruppbótum hefir reyhst allfjarri 
sanni. Og það er altaf leitt að koma 
fram með till., sem maður getur ekki 
gert sjer nokkurn veginn i hugarlund út- 
komuna af. pað varð þvi ofan á í allri 
nefndinni að leggja til, að viss upphæð 
væri greidd hverjum embættismanni, og 
sem allra jöfnust.

Fyrir nefndinni lá frv. til laga um 
laun lækna, og enn fremur frv. frá 
stjóminni um launabætur handa skrif- 
stofustjórum stjómarráðsins o. fl. 
Nefndin leit svo á, að þessi frv. mundu 
ekki ná samþykki hv. deildar, og rjeð 
því af að taka þessa menn upp í frv. 
sitt. Er það tilætlun nefndarinnar, að 
dýrtíðaruppbótin breytist alls ekki við 
þetta; það verði ekki goldin dýrtíðar- 
uppbót af þessari launaviðbót, heldur 
verði hún söm og óbreytt. Eins og jeg 
gat áður, vildi nefndin ekki hrófla við 
dýrtiðaruppbótinni, því að hún taldi, að 
þá mundi margt geta fram komið, sem 
ekki yrði sjeð fyrirfram.

Að því er snertir skrifstofustjórana, 
þá þorði nefndin ekki að ganga eins 
langt og stjórnarfrv., en fanst um leið 
ástæða til að taka upp landsskjalavörð, 
landsbókavörð og þjóðmenjavörð. Virt- 
ist henni rjett að taka alla þessa menn 
saman, því að þeir eru taldir jafnir að 
tign og fá jöfn laun.

Sama er að segja um dómara lands- 
yfirdómsins. Nefndin þorði ekki heldur 
þar að halda fast við till. stjórnarinnar, 
enda þótt meiri hl. hennar liti svo á, 
sem þær væru ekki um of.Nefndarmenn 
líta svo á, að launakjör dómaranna sjeu
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alls ekki við sæmandi á venjulegum 
timum, hvað þá heldur nú. Enda ætlast 
nefndin til, að þetta gildi ekki lengur 
en tíl ófriðarloka. pá verður launum 
embættismanna væntanlega komið fyr- 
ir nokkuð á annan veg.

Eins og menn vita, hafði verið feld 
í þessari hv. deild till., sem hafði verið 
borin hjer fram að ósk læknastjettar- 
innar, um leyfi til þess að hækka gjald- 
skrána. það virtist þvi svo, sem fara 
yrði einhverjar aðrar leiðir, og því tók 
nefndin einmitt læknana upp í þetta frv. 
með 500 kr. launaviðbót á ári, enda 
þótt hún telji þetta ekki nægilega upp- 
bót handa þeim, og ef svo fer, sem nú 
hggur við borð, að þetta verði felt, þá 
hefir meiri hl. fjárveitinganefndar á- 
skilið sjer rjett til að koma með brtt. um 
þetta. það þótti ekki rjett að skilja 
landlækninn eftir, með þvi að laun hans 
geta ekki heitíð að vera há, þegar tekið 
er tillit til þess, að hann er æðsti maður 
læknastjettarinnar. Hann hefir nú 5000 
kr. á ári og enga dýrtiðaruppbót nje 
heldur ómagaframfæri; fyrir þvi leggur 
nefndin til, að hann fái 500 kr. viðbót, 
þvi að við álítum, að þessi laun, sem 
hann hefir, megi heita sultarlaun. pá 
hefir holdsveikralæknirinn óskað eftír 
launaviðbót, og höfum við tekið hann 
með öðrum læknum og látið hann fá 
500 króna hækkun, sem’ virðist vera 
það minsta sem hægt er, og þrátt fyr- 
ir það verður hann ver settur en lækn- 
arnir á Vifilsstöðum og Kleppi, þvi að 
hann hefir hvoriii húsnæði, ljós nje 
hita fritt. — pað er svo ráð fyrir gert, 
að læknarnir fái með þessari uppbót 
til jafnaðar 2000 kr. laun fyrst um sinn, 
þar til öðruvisi verður ákveðið, en nú 
stendur svo á, að nokkrir læknar hafa 
haft hærri laun undanfarið en þessar

Alþt 1918. €. (29. iöggjafarþing).

1500 kr., og eru þeir taldir upp i 5. gr. 
þessa frv.; það eru læknamir i Kefla- 
■víkur-, Patreksfjarðar-, Blönduóss-, 
Seyðisfjarðar- og Reykjarfjarðarhjer- 
uðum. Læknirinn á Blönduósi hefir 
1700 kr. í laun, læknirinn á Seyðisfirði 
1900 kr. og læknirinn í Reykjarf jarðar- 
hjeraði 1800 krónur, þótt hann sje nýr 
embættismaður, og stendur svo á því, 
að íbúum þess hjeraðs hefir verið veitt- 
ur styrkur til læknishjálpar. Nefndin 
hefir lagt til, að bætt yrði við laun þess- 
ara lækna þvi, sem upp á vantaði til 
þess að þeir hefðu 2000 krónur í árs- 
laun, svo að allir yrðu jafnir að laun- 
um; það eina, sem þá gerir mismuninn, 
er þá ómagaframfærið.

pá hafa nefndinni borist erindi frá 
nokkrum kennurum við háskólann og 
mentaskólann, um að bæta við laun 
þeirra, og virtíst henni það sanngjöm 
málaleitun, þvi að hún leit svo á, að 
þeir gætu ekki komist af með þau laun, 
sem þeir hefðu; hefir hún þvi lagt til, 
að hver þeirra fái 500 króna viðbót á 
ári. pá hefir nefndin lagt til, að kenn- 
arar við mentaskólann, gagnfræðaskól- 
ann á Akureyri, stýrimannaskólann og 
vjelstjóraskólann fái 500 kr. launaupp- 
bót, og eru aukakennarar bæði við 
mentaskólann og gagnfræðaskólann 
teknir með. pá hefir nefndin lagt til, 
að vegamálastjóri og vitamálastjóri fái 
sömu uppbót. Enn fremur leggur hún 
til, að biskup landsins fái 500 króna 
launaviðbót; hann hefir nú eins og 
stendur sömu laun og landlæknir og 
enga dýrtiðaruppbót;koma laun hansþá 
til að verða 5500 kr., og hygg jeg, að 
naumast muni hægt að segja, að það 
sje of hátt. pá hefir fangavörður farið 
fram á launaviðbót, og fanst nefndinni

48
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öll sanngirni mæla með hans kröfu; 
hann hafði áður lág laun, 1400 kr., en 
fór fram á 400 króna viðbót, og lagði 
nefndin til, að honum væri veitt það.

Frá prestastjettinni höfðu ekki kom- 
ið neinar verulegar beiðnir um launa- 
hækkun, nema frá einum hjeraðsfundi, 
i Snæfellsnessýslu, en þessi beiðni virð- 
ist nefndinni svo frek, að hún gat ekki 
með nokkru móti tekið neitt tillit til 
her.nar; þar var farið fram á, að laun 
sveitapresta yrðu hækkuð upp í 2600 
krónur og laun presta í kaupstöðum 
upp í 3000 krónur.

pá eru sýslumennirnir. pað hefir nú 
verið svo með þá, að þeir hafa um nokk- 
ur undanfarin ár haft talsverðar tekjur 
af landsversluninni; þeir hafa haft ýms 
störf á hendi fyrir hana og fengið tals- 
vert mikla þóknun fyrir það; að vísu 
hafa tekjur þeirra rýrnað mjög mikið 
upp á síðkastið, ekki að eins vegna verð- 
falls á peningum, heldur líka tollar 
horfið, því að þeir eru eingöngu heimt- 
ir þar, sem skipin leggja upp vörurnar, 
en það er nú mestmegnis hjer í Reykja- 
vík. Nefndinni virtist því, að komið gæti 
til mála, að bæta þyrfti kjör þeirra, og 
leitaði því upplýsinga um, að hve miklu 
leyti þeir myndu hafa störf með hönd- 
um fyrir landsverslunina, en nefndin 
hafði ekki fengið nægilega glöggar upp- 
lýsingar um þetta, er hún varð að láta 
frV. frá sjer fara, en býst hins vegar við, 
að einhver ákveðin upphæð verði feng- 
in stjóminni, til þess að bæta sýslu- 
mönninn upp tekjutap sitt, og að þeir 
komi til að hafa litið sem ekkert að 
gera fyrir landsverslunina eftirleiðis, en 
að þeir muni aftur, þegar frá hður, hafa 
þó nokkrar tekjur af að innheimta 
tolla, þó að það verði auðvitað mjög 
litið eða jafnvel ekki neitt nú í ár. 
Nefndin hefir því búist við að þurfa

að leggja það til, að stjóminni verði 
heimiluð einhver upphæð til þess að 
ráða bót á kjörum þeirra.

Nú vil jeg leyfa mjer að fara örfá- 
um orðum um það, hvernig launakjör 
þessara embættismanna lita út, ef frv. 
þetta nær fram að ganga, og vil jeg þá 
fyrst nefna skrifstofustjórana. það 
verður að álita, eins og nú stendur, að 
þeir hafi sáralitla uppbót, og þó að jeg 
sje ekki í nokkrum minsta vafa um það, 
að laun þeirra fyrir stríðið, 3500 krón- 
ur, hefðu mátt heita nægtalaun, þá verð- 
ur það ekki talið mikið nú. þá verða 
allar tekjur háyfirdómarans 6000 kr. 
og meðdómendanna rúmar 5000 kr. 
með öllu og öllu, enda hafa þeir líka 
dýrtiðaruppbót, en það hefir háyfir- 
dómarinn ekki. þá er lagt til um laun 
hagstofustjóra og þeirra, sem standa 
fyrir landsbókasafninu, þjóðskjalasafn- 
inu og þjóðmenjasafninu, að þau verði 
sem næst 4500 krónum. Landlæknir, 
sem ætlast er til að fái 5500 krónur, fær 
enga dýrtíðaruppbót; holdsveikralækn- 
irinn er ætlast til að fái rúm 4200 kr. i 
laun, en allir hjeraðslæknar eru taldir 
í einni heild; þeir höfðu fyrir stríðið í 
föst laun 64,500 krónur, en nú er lagt 
til, að þeir fái með öllu og öllu, dýrtið- 
aruppbót og ómagaframfæri, 120,550 
krónur; verða það að meðaltali 2800 kr. 
á hvern, en auðvitað eru aukatekjur 
allir þar fyrir utan, en þær hafa verið 
gefnar upp til þess að reikna af þeim 
dýrtiðaruppbót, og mætti því ætla, að 
þær væru ekki of lágt taldar, en þær 
eru, eins og kunnugt er, frá 50 krónum 
og upp í 2500 kr. pó er þess að gæta, að 
aukatekjur, sem náð hafa 2000 krónum 
og þar yfir, munu hafa stafað af, að 
margir útlendingar hafa leitað sjer 
læknishjálpar, en það var, ef jeg man 
rjett, læknirinn í Vestmannaeyjum, sem
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var hæstur að aukatekjum. En nú mun 
mega gera ráð fyrir, að aukatekjur 
lækná sjeu ekki stórt yfir 1000 krónur 
á ári að meðaltali, og verða þá laun 
þeirra til jafnaðar 3800 krónur, en 
læknar þeir, sem eru kennarar við há- 
skólann, munu hafa frá 4300 til 4600 
krónur, en þeir læknar, sem hæst kom- 
ast, eru, fyrir utan landlækni, sem hef- 
ir 5500 krónur, þeir, sem mestar hafa 
aukatekjurnar, og hafa þeir, sem allra 
hæstir eru, sem næst 4900 krónur. En 
það eru sem sagt, auk landlæknis og 
biskupsins, sem nær 5000 krónum — 
hann á að fá 5500 kr., — eftir þessari 
till.. ekkí aðrir en kennararnir við há- 
skólann, sem allir saman komast eitt- 
hvað, meira eða minna, á 5. þúsundið. 
Fyrir utan aukakennara við háskólann 
eru tveir aðrir aukakennarar, sem 
nefndin hefir lagt til áð fái launaupp- 
bót; það eru þeir Páll Sveinsson og Jón 
Ófeigsson. Allar tekjur þeirra eru að 
eins 2000 krónur, en eftir till. nefndar- 
innar verða nú tekjur Jóns Ófeigsson- 
ar alls 3315 kr., og ætti það að vera auð- 
sjeð öllum, að það eru ekki miklar tekj- 
ur fyrir mann, sem gegnir einu af þýð- 
ingarmestu kenslustörfum í Mentaskól- 
anum, sem er kensla í nýju málunum, 
enda mun það ljósasti votturinn, að ann- 
ar kennari þar, sem þó hafði betri laun 
en Jón Ófeigsson, hefir þegar sagt upp 
starfi sínu og fengið betur launaða 
stöðu hjá „privat“-mönnum, og eru 
meira að segja líkindi til, að Jón Ófeigs- 
son fari sömu leið, og hefir Mentaskól- 
inn þá mist tvo af bestu kennurum sín- 
um og þá, er síst má án vera, en það 
eru einmitt kennaramir i nýju málun- 
um.

Nefndin vildi líka taka nokkurt tillií 
til kjara prestahna, en sá þegar í stað, 
að það var ekki hægt að-fara nærri eins

hátt, vegna þess, að þeir eru svo margir, 
yfir 100 á öllu landinu. pað hefði þvi 
orðið afskapleg upphæð með hinu, þvi 
að þótt ekki hefði verið farið hærra en 
að veita hverjum 300 kr., þá hefði það 
eitt orðið yfir 30,000 kr., og býst jeg 
ekki við, þótt nefndin hefði lagt það 
til, að það hefði náð fram að ganga 
hjer i þessari hv. deild. En nefndin gat 
ekki heldur sjeð, að það væri eins ástatt 
fyrir prestastjettinni eins og hinum 
stjettunum; þess er nefnilega að gæta, 
að prestum þeim, sem bú hafa, eru 
metnar jarðimar svo lágt, að það verður 
þeim margfalt betra en peningarnir, 
enda býst jeg ekki við, að nokkur þeirra 
vildi selja ábúðarrjett sinn fyrir það 
verð, ef hann á annað borð ætlaði sjer 
að halda áfram að búa, en aðrar tekjur 
sínar fá þeir annaðhvort af handahófi 
eða þá eftir verðlagsskrá, svo að þeir 
hafa á engan hátt orðið fyrir jafnmein- 
legu verðfalli peninganna, og eru þvi 
talsvert betur settir en aðrir embættis- 
menn, enda þótt þeir hafi lág Iaun að 
öllum jafnaði. En því má þó ekki 
gleyma, að sumir þeirra verða hart úti, 
einkum þeir, sem í kaupstöðum búa og 
verða að lifa af launum sinum að öllu, 
og enn fremur þeir, sem búa á mjög 
dýrum jörðum, og þá helst hlunninda- 
jörðum, til dæmis þar, sem æðarvarp er, 
með því að vinnulaun eru nú afskaplega 
há, en dúnn í lágu verði. Hefir því 
nefndin lagt til, að stjórninni verði 
heimilað að verja alt að 8000 kr. til 
þess að bæta upp laun presta, og eftir 
till. þess manns, sem best þekkir til efna- 
hags þeirrar stjettar, nefnilega biskups- 
ins. Vil jeg svo að endingu geta þess, 
að enginn ætlast til þess, að lög þessi 
gildi um aldur og æfi, heldur að eins 
á meðan ófriðurinn stendur.

þá skal jeg leyfa mjer að fara nokkr-
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um orðum mn brtt. þær, sem fram eru 
komnar, og nefni jeg þær í röð.

Fyrsta brtt., frá hæstv. dóms- og 
kirkjumálaráðherra, er á þgskj. 400, um 
hækkun á kaupi þm. um 50%. Nefndin 
hefir athugað þessa brtt., en ekki gert 
neina ályktun um hana, og eru þvi atkv. 
nefndarmanna óbundin um hana, en 
meiri hl. nefndarinnar er þó hlyntur 
till. í sambandi við þessa brtt. vil jeg 
geta brtt. á þgskj. 406; fer hún í þá átt, 
að þessi hækkun á þingfararkaupinu, 
50%, komi að eins niður á þeim þm., er 
búa utan Reykjavikur, en Reykjavíkur- 
búar fái ekki neitt af henni. Veit jeg 
ekki, hvort þessi brtt. er komin fram af 
því, að þeir sjeu taldir svo miklu lje- 
legri þm., eða geri minna gagn hjer en 
hinir, en annars mun það alment álitið, 
að verður sje verkamaðurinn launanna, 
og sýnist það þá nokkuð hart að vilja 
láta þá gjalda þess, að þeir eiga hjer 
heima. Gæta verður þess líka, að þeir 
þurfa að ferðast í kjördæmi sín, því að 
þeir munu naumast ná þar kosningu 
nema þvi að eins, að þeir láti sjá sig þar 
og heyra til sín. Hefir það oft mikinn 
kostnað í för með sjer; t. d. vissi jeg til 
þess, að fyrir síðustu kosningar ferðað- 
ist einn þm. hjeðan úr Reykjavik í kjör- 
dæmi sitt, og eyddi hann meiru fje í 
þeirri ferð en þingfararkaup hans nam 
það ár. En að öðru leyti skal jeg ekki 
fjölyrða um þetta, þvi að mjer er svo 
hjartanlega sama hvernig fer um það.

pá er brtt. á þgskj. 404. Ef ljeki á 
tveim tungum um það, hvort hv. flm. 
till. (Sv.Ó.) væri undirhyggjumaður eða 
ekki, þá mætti ætla, að till. væri tilraun 
til þess að „plata“ deildina, vegna þess 
að hún kemur fram sem umbætur á því, 
sem frv. þetta fer fram á, en dregur í 
rauninni úr þvi, svo að ef hún gengi 
fram, myndi dýrtíðaruppbót sumra em-

bættismanna stórum lækka, og jafnvel 
alveg hverfa hjá sumum þeirra, nefni- 
lega hjá þeim, sem hafa yfir 4000 kr. 
að launum, — en nú er það alkunna, 
að hv. flm. (Sv. ó.) er algerlega laus 
við það að vera undirhyggjumaður; 
hann er vist einmitt talinn vera ger- 
sneyddur þeim eiginlegleika, sem kölluð 
er slægviska, — þarf þvi alls ekki að 
efa.að hann hefir komið fram með þetta 
í þeim tilgangi að bæta frv., en ekki 
til þess að draga úr því. pað litur því 
helst út fyrir, að hv. þm. (Sv. Ó.) hafi 
ekki verið búinn að hugsa þessa till. 
sina til enda,nje heldur að athuga,hverj- 
ar afleiðingamar yrðu, ef hún gengi 
fram. pó er það gert visvitandi, að hann 
vill fella í burtu aukakennarann við 
kennaraskólann og skólastjórann við 
sama skóla. Jeg get i rauninni ekki skil- 
ið, hvers vegna hv. þm. (Sv. Ó.) vill þetta, 
en það er nú sama. En það er þó það 
samræmi hjá hv. þm. (Sv. Ó.), að hann 
vill ekki heldur, að fræðslumálastjórinn 
fái neitt.

J?á er siðasta gr. í þessum brtt., og ef 
litið er á hana út af fyrir sig, þá virðist 
það ekki vera nein frágangssök að sam- 
þykkja hana, þvi að það er auðvitaður 
hlutur, að þessi launaviðbót kemur ekki 
til greina fyr en um næsta nýár. Að 
öðru leyti eru ákvæðin söm og í 13. 
gr. frv.

Jeg verð að endingu að lýsa yfir þvi 
fyrir nefndarinnar hönd, að hún getur 
ekki með nokkru móti fallist á aðalat- 
riði þessara brtt., því að nefndin telur 
það sannarlega ekki fært, að dregið sje 
úr till. hennar.

J?á er loks brtt. á þgskj. 405. J?að þarf 
,ekki segja um hana, að þar sje neinni 
lævísi beitt. þessi till. gengur í þá átt, 
að launaviðbót háyfirdómarans sje færð 
úr 1200 krónum niður i 700 og með-
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dómendanna úr 1000 kr. sömuleiðis 
níður í 700; það er með öðrum orðum 
að spara 1100 kr. á landsyfirdóminum á 
ári, frá þvi sem nefndin leggur til. Jeg 
hefi ekkert annað um þetta að segja en 
að nefndin getur ekki með nokkru móti 
fallist á þetta og vonúr, að hv. deild geri 
það ekki heldur. Nefndin álitur þessai 
stöður svo mikilsverðar, að sjálfsagt sje 
að borga þær sæmilega, og að ekki sje 
rjett að borga betur aðrar fastar stöður 
i þarfir lands og þjóðar, og verður 
nefndin að. halda fast við, að betra sje 
að sleppa þvi að hafa háyfirdómara, ef 
þeir eiga ekki að fá eithvað, sem þeir 
geta lifað af. Nefndin mun því óhikað 
greiða atkvæði á móti þessari tiU. og 
væntir þess fastlega, að sama verði ofan 
á hjá hv. deild. — En með því að það 
er orðið nokkuð áliðið dagsins, ætla jeg 
ekki að tala lengur um þetta að sinni.

Umr, frestað.

Á 58. fundi í Nd., föstudaginn 28.1 
júní, var fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 393, 400. 404, 405, 406, 
411, 412, 413, 414, 415, 418).

Afbrigði leyfð og samþ. i e. hlj. um 
brtt. 411—415 og 418, er of seint var 
útbýtt

Sveinn ólafsson: Mig furðar eigi á 
þvi, að lægra launuðu embættismenn- 
imir hafa farið fram á launabætur. pað 
er alkunnugt, að ha^ur þeirra flestra er 
fremur erfiður, eins og hagur smærri 
hænda og almennings yfirleitt, þeirra 
sem eigi styðjast við efni frá fyrri tíð 
eða reka stóra útgerð. Og það er þvi 
síður tiltökumál, þar sem flestir þeirra 
eiga heim^ i kaupstöðum, þar er litið 
er um aukatekjur.

En mig furðar á, að fjárveitinganefnd 
skuli hafa getað hugsað sjer að koma 
á nokkrum jöfnuði millum embættis- 
manna með þessu frv. þvi að jeg fæ ekki 
betur sjeð en með þvi sje haggað þvi 
jafnvægi, sem áður var millum launa 
þeirra, ef nokkuð var. Og þetta er því 
óskiljanlegra, að hún hugsar sjer að 
koma á jöfnuði með þessu, þar sem hún 
hækkar launin án tillits til ástæðna. En 
óskiljanlegast er mjer þó, að hún leggur 
til, að dýrtiðaruppbótin skuli ekki mið- 
uð við þessi laun, heldur þá launahæð, 
sem þeir höfðu áður en viðbótin var 
veitt. En með því fyrirkomulagi verður 
djúpið millum þeirra, sem viðbót fá, og 
hinna, sem enga fá viðbótina, enn þá 
dýpra, munurinn átakanlegri og rjett- 
lætið minna.

Aðgætandi er, að með þessu er tekinn 
.út úr hóp opinberra starfsmanna UtiU 
Ihluti þeirra, að því er mjer telst tU 90 
fmanns. Flestum þeirra eru ætlaðar um 
.500 kr. viðbót. Hinir — aUs um 1400 — 
Isitja eftir með sárt ennið og er engin 
úrlausn gerð. Jeg skU ekki annað en 
þetta hljóti að valda óánægju með þeim, 
sem settir eru hjá, og mörgum hinna, 
er viðbót hafa fengið. þeir munu finna, 
að í þessu er fólgið misrjetti.

Með þessu er horfið frá þeim grund- 
velli, sem lagður var af siðasta þingi. 
pvi að þá álitu menn, að eigi væri hægt 
að endurskoða launalögin, heidur yrði 
að bæta öUum embættismönnum pen- 
ingaverðfaHið, svo að þeir Uðu ekki þess 
vegna, og einkum þeim, sem lægst voru 
launaðir. þessi hugsun var rjettmæt og 
allsendis eina færa leiðin. Og jeg fæ ekki 
betur sjeð en að hún sje jafnrjettmæt 
nú sem hún var í fyrra. Mjer virðist, 
að það sje meiri vansæmd að láta lág- 
launuðu embættismennina svelta held-
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Öf ^én 'áð veitá hinum háláunuðu ekki 
launauppbot, sem-svarar til embættis- 
göfgi- þeirrá eða metorða.

Eh þar sem margir þm. sjá sjer ekki' 
f ær t aðbfeyta dýrtíðaruppbótarlögunum 
ðg viljá því samþ. frv. þetta, þá vil jeg 
réýna að?sníða af því stærstu agnúana. 
NefnÖíh sá sjér ekki aðra leið færa út 
úr þéssu völundarhúsi, og skal jeg ekki 
álasá henni fyrir það. En jeg kann ekki 
héldur við áð fá snuprur, eins og jeg 
fekk hjá hv þm. V.-ísf. (M. Ó.), fyrir að 
kbma með tilL, er fer í þá átt að nema 
stærstu agnúana af frv. og skapa meira 
rjettlæti.

Jeg ætla ekki að eltast við hnútur 
þær; sem hv,- frsm. (M. Ó.) kastaði til 
mih í ræðu sinni í gær. Hann sagði, að 
jeg hegðaði mjer svo, sem jeg vildi taka 
það með attnari hendinni, er jeg gæfi 
íneð hinrti. Jfeg kem síðar að því að 
áanna, að þetta er rangt. pað mætti 
rtfiöklu freinur segja, að jeg tæki frá 
ríkari kifkjuhni og gæfi hinni fátækari. 
En það er alt annað en að taka með ann- 
áfi hendirini það,sem gefið er meðhinni. 
Tíll. mínar Stefna eigi að þvi að draga 
úf'útgjöldúm landssjóðs, heldur miða 
þær að þvi'áð koma á meiri jöfnuði. Að 
öðru leyti get jeg látið ósvarað köpur- 
yrðúnf hv. frsm. (M. Ó.). Hann var að 
réýnái að tala till. mínar í hel, líkt og 
taxtahækkun læknanna, sem hann átti 
niikinn þátt í að var feld hjer í deildinni. 
- fpá skal jeg víkja að brtt. þeim, sem 
jeg héfi leyft mjer að bera fram. pær 
eru aðallega þrennskonar og eru á 
þgskj. 404 og 414. Jeg bið hv. þm. að at- 
huga það, að brtt. á þgskj. 414 er fram 
komin vegna þéss, að kertnarar kenn- 
araskólarts og fræðslumálastjórinn 
fjellu úr af vangá, er jeg hreinskrifaði 
upphaflega brtt En nú hefír mjer gefist* 
færi á að kippa þessu i lag.

Brtt. mínar eru aðallega þrennskenar, 
eins og jeg tók fram áðan. Brtt. við 1. 
og 12. gr. lúta að hinu sama, sem sje því, 
að dýrtíðaruppbótina skub miða við 
launirt, eins og þau verða eftir við- 
bótina fengna, en ekki eins og þau voru 
áður. Jafnvægið í dýrtíðaruppbótínni 
helst jafnt eftir sem áður, en ójöfnuður- 
inn verður minni en ella.

Önnur brtt. miðar að því að taka 
skýrar fram ákvæði í 7. gr. frv., þar sem 
talað er um aukakennara. pvi að meðal 
þeirra lægi næst að heimfæra leikfiini- 
kennaía, söngkennara og hegurðar- 
kennara; yfirleitt alla þá, sem kenna við 
skóla. En nú hafa flestir slíkir kennar- 
ar aðalstarf sitt annarsstaðar, en skóla- 
kensla þeirrá er að eins lítilfjörlegt 
aukastarf. pví er engin ástæða til að 
veita þeim sömu uppbót og hinum kenn- 
urunum. Tveir nefndarmanna hafa sagt 
mjer, að hjer sje átt við 1. og 2. auka- 
kennara mentaskólans, og hygg jeg það 
rjett vera. En jeg vildi ákveða þetta 
skýrar, svo að það ylli ekki miskilningi.

priðja brtt. mín er sú, að lögin öðlist 
gildi um næstu ára/nót. Mjer fanst vafn- 
ingaminst, að þau öðlúðust gildi þegar
reikningsskil eru gerð.

Jeg þarf ekki að fjölyrða öllu meira 
um brtt. rnínar. Jeg vona, að öllum hv. 
þm. sje ljóst, að þær fara eigi í bága við 
hugsun þá,sem fyrirnefndinnihefirvak- 
að, nema ef til vill að því leyti, að upp- 
bótin kemur dálítið öðruvísi niður. 
Árangurinn af þvi, að mínar till. yrðu 
samþyktar, mundi verða sá, að þeir, sem 
hafa lægri laun, fá hærri dýrtíðarupp- 
bót en áður, t. d. Iæknar. peir fengju 
uppbót af 1500 kr., en af 2000 kr., ef 
mínar till. yrðu samþyktar. Alls mundu 
fastar tekjur þeirrá þá nema á 4. þús. kr.

pá er eftir eitt atriði þessa máls, sem 
mig langaði að minnast stuttlega á, Sú
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hlið snýr að framtíðinni, og hlýtur okk- 
ur -því áð verða starsýnt á hana, er við 
eigum að fást við launaniálið i stærri 
dráttum. pað er víst eins dæmi í hin- 
um mentaða heimi, að með nokkurri 
þjóð sjeu jafnmargir opinberir starfs- 
menn, í hlutfalli við fólksfjöldann, sjem 
hjer á landi. Mjer telst svo til, að þeir 
sjeu 1500 eða 1 af 60. (E. A.: En ef þeir 
skyldu vera fleiri annarsstaðar?). Jeg 
þekki ekki dæmi þess. pað er sýnilegt, 
að þessi fjöldi er sú byrði fyrir þjóðfje-i 
lagið, að það á erfitt með að rísa undir, 
og hún dregur úr þrótti þess. Og því 
meiri hætta er á þessu, þar sem þvi er 
haldið fram, að þeir megi helst ekki 
gefa sig við öðrum störfum, þvi að það 
geri þá óhæfa til embættisstarfa. Ef þeir 
mættu eigi hafa aðra atvinnu en em- 
bættið veitir þeim, verða launin að veia 
hærri en ella.

En jeg er á annari skoðun. Jeg held, 
að við verðum að búa svo í garðinn, að 
opinberir starfsmenn vorir geti líka 
unnið fyrir sjer með öðru starfi jafn- 
hliða, eins og prestarnir hafa gert t. d., 
sú stjettin, sem mest gagn hefir gert 
þessu þjóðfjelagi. pessu verðum við að 
muna eftir næst. J?ví að þar að kemur, 
áður en langt uai líður, að þeir, sem 
nú eru settir hjá, munu kvarta, og erfitt 
mun verða að daufheyrast þá við þeim 
kveinstöfum. 1 þetta skifti eru póstmenn 
og^ýslumenn settir hjá og fjöldi annara 
opinberra sfarfspaítnna, er situr við rýr 
kjör í samipiburði við þá, sem nú fá 
uppbót.

Jeg skal ekki skifta mjer af fleiri 
brtþ, svo að jeg tefji ekki tímann fyrir 
þeim, er þær flytja.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
ekki að tala margt um þetta launamál 
að svo stöddu. Mjer sýnist hálfóþarftfrá

sjónarmiði stjórnarinnar að gera,anna(ð 
en þakka fjárveitinganefnd fyrir 
ferð hennar á þessu máli.

Mjer virðist augljóst, að nefndip. hafj, 
reynt að skýra málið mjög vel fyijrsjer, 
á ekki lengri tíma, og komist a& þeirri 
niðurstöðu, eins og hv.-frsm. (Mq ^.) 
tók fram í gær, að taka á annan bóginn 
tillit til sanngjarnra krafa embættis- 
manna ög á hinn bóginn að fara eigi 
lengra en von væri um að till. hennar 
næðu fram að ganga.

Jeg skal ekki fara út í það, hvort 
launakjör embættismanna eru or$in 
verri en annara starfsmanna, sem vinna 
í þágu annara. Jeg treysti hv. fjárveit-; 
inganefnd til að standa fyrir málinu að 
því leyti, er til hennar kemur. Till. henn- 
ar eru þannig vaxnar, að mjög auðvelt 
er að verja þær. pess vegna hygg jeg, 
að allar brtt., sem fram hafa komið við 
frv. nefndarinnar, sjeu óþarfar og jafn- 
vel verri en óþarfar. pví að þær breyta 
þvi jafiivægi, sem hv. nefnd ájeit >að 
yrði að vera í þessu máli. Nefndin hefir 
reynt að gera ljósa grein fyrir, hvp^S 
rjett væri í þessu máli, en brtt. yfirleitt 
grípa ,inn í til þess að spilla og rugla 
grundvelli nefndarinnar.

Jeg vona þess vegna, að þær brtt. nái 
ekki fram að ganga, sem raska þessu 
jafnvægi hv. nefndar. Og sjerstaklega< 
vona jeg, að aðalbrtt., brtt. hv. þm. £>.- 
M. (Sv. ó.), sem fara fram á að reikna 
ekki þessa uppbót alveg fyrir sig, verði 
ekki samþyktar, því að þær breyta gerr 
samlega tilgangi nefndarinnar.

Jeg býst líka við, að hv. nefnd muni 
sýna fram á, að það sje gersamlega 
rangt að segja, að þeir sjeu margir, sejn 
út undan verði, ef þetta frv. verði sapi- 
þykt, því þeir eru víst mjög fáir starfs-, 
menn landsins, sem ekki hafa, eða munu 
fá, beinlínis uppbót á launum sínum, utr
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an dýrtíðaruppbótarinnar. peir, sem að- 
allega koma til mála og ekki eru nefnd- 
ir hjer, eru simamenn, póstmenn og 
starfsmenn stjórnarráðsins. Hjer i hv. 
deild liggja nú frammi till. um endur- 
bætur á launum síinamanna, og býst jeg 
við þvi, að þær verði samþyktar. Póst- 
menn fengu nokkra leiðrjetting mála 
sinna í fyrra, og laun starfsmanna 
stjórnarráðsins voru ekki fastákveðin. 
pvi var lýst yfir af fjárveitinganefnd 
í fyrra, að launa þyrfti þeim eftir þörf- 
um, og hafa laun þeirra þvi nú þegar 
verið bætt. Jeg hefi því ekki komið 
auga á, að margar stjettir manna hafi 
orðið út undan, aðrir en sýslumenn, en 
jeg geri ráð fyrir, að athugað verði í hv. 
Ed. um uppbót til sýslumanna.

J>á hefði jeg síður kosið, að hv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. ó.) skyldi fara að færa fram 
sem meðmæli með brtt. sinni, að laun 
lækna myndu hækka, þvi jeg þykist þess 
viss, að læknum mun engin þægð vera 
gerð með því að fá 75 kr. upp á kostn- 
að annara. þetta verð jeg því að álita 
,mjög svo vandræðalega vörn hjá hv. 
þm. (Sv. ó.).

J»á skal jeg láta þess getið, án þess 
að fara mikið út í það mál, að jeg hefi 
oft heyrt þvi haldið fram, að opinberir 
starfsmenn þessarar þjóðar væru svo 
margir, að tiltölulega væru þeir ekki 
eins margir hjá nokkurri annari þjóð. 
t þessu efni held jeg að hv. þm. (Sv. Ó.) 
fari villur vegar. (Sv. ó.: Ónei). Mig 
minnir ekki betur, en að jeg hafi lesið 
ritgerð eftir lærðan mann i þessum 
efnum, mann, sem ekki er álitinn að 
vera sjerstaklega eyðslusamur á fje 
iandsins, þar sem hann var aðræða um 
þessa gömlu sögu, og i þessari ritgerð 
minnir mig, að hann hafi sýnt fram á, 
að tiltölulega væru fleiri opinb. starfs- 
raenn t. d. í Danmörku heldur en hjer,

þó ekki væru reiknaðir með embættis- 
menn hers og flota. J*ó mig ef til vill 
rangminni þetta, þá er það að minsta 
kosti áreiðanlegt, að ef teknir eru allir 
embættÍ8menn annara þjóða, þá er 

. þessi staðhæfing hv. þm. (Sv. ó.) ekki 
rjett. Jeg skal svo ekki fara frekar út 
í þetta atriði, því jeg hefi ekki ábyggi- 
/legar tölur að styðjast við að svo stöddu. 
Annars þykist jeg ekki þurfa að verja 
gerðir nefndarinnar, því þær gera það 
,best sjálfar. Jeg hefði kosið að hún 
hefði getað verið nókkuð ríflegri, en 
jeg skil, að hún hefir sjeð, að ekki 
mundi þýða að fara lengra, ef hún vildi 
gera sjer vonir um, að frv. næði fram 
að ganga.

Jeg hefi borið fram brtt. á þingskj. 
,400, og taldi jeg það skyldu mina að 
koma fram með hana. pessi brtt. fer 
ifram á það, að dagkaup þingmanna 
verði hækkað, eins og laun annara 
starfsmanna landsins hafa verið hækk- 
uð. Jeg tel það sem sje óþarfa feimni, 
og finst það næstum bera vott um lítils- 
virðingu fyrir starfinu, ef þm. álíta, að 
þeir ættu að hafa minna kaup en ó- 
brotnir verkamenn. Um það skal jeg 
ækki deila, heldur láta hv. þm. um það, 
jhvort þeim finst sú hækkun, sem farið 
er fram á í brtt., vera of há. Jeg vissi, 
að sumum hv. þm. fanst uppbótin vera 
helst til of mikil, en það verð jeg að 
isegja, að jeg bjóst ekki við, að farið 
(yrði svo langt frá minni tillögu, eins 
og raun ber vitni um á þingskj. 413, 
heldur bjóst jeg við, að farinn yrði 
imeðalvegurinn milli mín og þessarar 
itillögu, og uppbótin yrði ákveðin 40%. 
Annars legg jeg enga áherslu á %-hæð- 
ina, en það vil jeg þó segja, að þar sem 
á þessum tímum er varla hægt að fá 
mann til þess að standa fyrir litils hátt- 
ar vinnufyrirtæki fyrir minna en 15 kr.
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á dag, þá skil jeg ekki, að þm. eigi að 
vera borgað minna fyrir starfsemina 
en jeg fer fram á, enda hefi jeg oft 
heyrt greinda bændur tala um það, að 
þeir hefðu altaf skaða af þingsetunni. 
Jeg held ekki, að þm. sjeu ofhaldnir af 
þessari borgun, þó engin dýrtíð sje, og 
yfirleitt ættu dagpeningar þm. aldrei 
að vera minni en 15 kr. Hvort mönn- 
um sýnist, að borga eigi þm., sem bú- 
settir eru i Reykjavík, minna heldur en 
þm. utan af landi, skal jeg láta ósagt. 
Jeg hefi heyrt marga þm. utan Reykja- 
víkur tala um, að þeim sýndist engin 
ástæða til þess að gera upp á milli 
þingmanna búsettra hjer eða utan bæj- 
arins. Mjer fyrir mitt leyti finst þó dá- 
lítil sanngirni mæla með þvi, að svo sje 
gert, og að minsta kosti er ekki eins 
brýn þörf á að bæta laun þeirra þm., 
er eiga hjer heimili, og hinna, sem búa 
utan bæjar, En þó þessi sje nú skoðun 
mín, þá vildi jeg þó ekki koma með til- 
lögu um annað en að hækkunin gengi 
jafnt yfir, því jeg hafði heyrt utanbæj- 
arþingmenn segja það, að þeir kynnu 
ekki vel við, að munur yrði gerður. 
Jeg mun því ekki mæla neitt á móti 
brtt. hv. þm. N.-ísf. (S. St.), enda legg 
jeg aðaláhersluna á það, að kaup þeirra 
þingmanna verði hækkað, sem heima 
eiga utan Reykjavíkur, því þeir hljóta 
að verða harðast úti. Jeg vildi gjaman 
skjóta því til flutningsmanna brtt. við 
mína tillögu, hvort þeir gætu ekki sætt 
sig við að hækka um 40% í stað 30%, 
því að það mundi jeg fyrir mitt leyti 
gera mig ánægðan með. Jeg held ekki, 
að 14 kr. sje of hátt kaup fyrir menn 
utan af landi, og jeg sje ekki verulega 
ástæðu til þess að hafa það minna.

Að svo stöddu finn jeg ekki ástæðu 
til að lengja umr., þvi þetta mál hefir

Aiþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

verið rætt mjög mikið, og munu þing- 
menn eflaust hafa áttað sig á þvi, 
hvernig þeir greiða atkvæði sitt.

Ejetur Ottesen: Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.) hefir þegar tekið fram ýmislegt 
alment um þetta mál, sem jeg hafði 
ætlað mjer að drepa á, og því get jeg 
verið stuttorður.

Hæstv. forsætisráðherra hefir, sem 
vænta mátti, þakkað fjárveitinganefnd 
fyrir aðgerðir hennar í þessu máli, og 
þetta er ofur skiljanlegt, því þetta er 
iávöxturinn af frv. því, sem stjómin 
kom þegar fram með á öndverðu þing- 
inu, um hækkun á launum yfirdómar- 
anna, ásamt skrifstofustjórum stjóm- 
arráðsins og hagstofustjórans.

petta þarf svo sem engum að koma 
á óvart, því það var það, sem altaf 
mátti búast við, eftir því sem á undan 
var gengið.

Hv. fjárveitinganefnd siglir líka ræki- 
lega í kjölfar hæstv. stjómar, að hækka 
,við þá, sem hæst eru launaðir áður og 
best standa að vígi með að njóta góðs 
af bitlingum og aukastörfum, sem nóg 
er af hjer í Reykjavík, en setja þá alveg 
hjá, sem lægra eru launaðir, beint eða 
óbeint. pað er með öðrum orðum, úr 
þvi nokkuð var farið að fástvið þetta 
launahækkunar eða uppbótarmáláþessu 
aukaþingi, sem jeg hefði helst óskað 
að ekki hefði verið gert, byrjað á öfug- 
um enda, alveg eins og hjá hæstvirtri 
stjórn.

Hv. frsni. (M. ó.) sagði, að fjárveit- 
inganefnd hefði lagt til grundvallar 
þörf manna fyrir uppbót, ástæður 
landssjóðs og hvað fram mundi ganga. 
Hvað fyrsta liðinn snertir, þörf manna, 
þá held jeg, að nefndin hafi, í öllum 
aðalatriðum, mistekist hrapallega. Um

49
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hag landssjóðs J>arf ekki að fjölyrða. 
Úrræðin einustu auðvitað þau, að taka 
lán, meðan lánstraustið hrekkur til, 
því þó nú sje með nýjum og nýjum á- 
lögum verið að pressa út fje, undan 
blóðugum nöglum alþýðu þessa lands, 
þá eru litil líkindi til, að það, sem á þann 
hátt önglast saman, hrökkvi langt, eins 
og nú er spilað og útlit alt er með at- 
vinnuvegi landsmanna.

En hvað því viðvíkur, hvað fram 
muni ganga, þá er ekkert hægt um það 
að segja; það getur vel verið, að það 
gangi helst fram, sem ólíklegast er og 
síst skyldi.

Eins og jeg hefi áður tekið fram, á- 
lít jeg, að nefndinni hafi mjög mistek- 
ist í þessu máli, úr þvi hún fór að koma 
fram með nokkrar tillögur, sem jeg 
hefði helst óskað að hún hefði ekki 
gert, nema um læknana, sem nokkum 
veginn var vissa fyrir að deildin vildi 
sinna, og það einmitt á þann hátt, sem 
nefndin leggur til í þessu frv. Eins og 
jeg hefi þegar tekið fram, get jeg engan 
veginn sætt mig við þetta frv., og vil jeg 
benda á nokkur dæmi, sem sýna ósam- 
ræmið og þau rangindi, sem hinir lægra 
launuðu embættis- og sýslunármenn eru 
beittir.

Áður en jeg geng lengra inn á frv. 
skal jeg fyrst minnast á breytingartil- 
lögu mína á þgskj. 405, við 3. gr. frum- 
varpsins, um það að færa hækkunina 
á launum dómstjóra úr 1200 kr. niður í 
700 kr. og meðdómendalaun í yfirrjett- 
inum úr 1000 kr. niður i 700 kr. Hv. 
frsm. (M. Ó.) sagði, að þessi upphæð, 
sem hjer væri um að ræða, væri svo 
lítil, að það tæki því naumast að vera 
að tala um það, en jeg vildi leyfa mjer 
að benda honum á, að margt smátt ger- 
ir eitt stórt, og til að sanna honum þetta, 
sem réyndar ætti ekki að vera þörf, má

benda honum á, að þessar 500 kr. hækk- 
anir, sem frv. gerir ráð fyrir að bætt 
verði við þá, sem þar eru tilnefndir og 
fundið hafa náð fyrir augum nefndar- 
innar, nema nú þegar um 60,000 kr.

Hv. frsfn. (M. Ó.) vildi fóðra það, að 
hækkunin til þessara manna væri svona 
há vegna þess, að það væru svo miklar 
virðingastöður, sem þeir gegndu. Jú,svo 
er nú það, og mjer dettur ekki í hug að 
hafa á móti þvi, að það sjeu virðingar- 
stöður, sem þeir skipa, en þrátt fyrir 
það verð jeg að álíta, að hvorki háyfir- 
dómarar eða t. d. biskup landsins eða 
hverjir sem eru sjeu meiri virðingar- 
menn en hverjir aðrir borgarar þjóðf je- 
lagsins, sem leysa starf sitt vel og trú- 
lega af hendi, og því finst mjer, að slíkt 
hjegómatildur og yfir höfuð alt mann- 
greinarálit í þessum skilningi ætti að 
vera með öllu útilokað og ætti alls ekki 
að heyrast hjer i þessum sal.

pá vil jeg með nokkrum orðum minn- 
ast á 7. gr. frv. par eru meðal annara, 
sem uppbót eiga að fá, taldir upp skóla- 
stjórarnir við landsskólana. pessir 
menn eiga að fá alveg sömu upphæð og 
fastir kennarar og aukakennarar við 
þessa sömu skóla, sem fyrst og fremst 
hafa miklu lægri laun og engin fríðindi. 
En auk föstu launanna hafa skólastjór- 
amir við þessa skóla frian bústað, ljós 
og hita, og eru slík þægindi ekki lítils 
virði á þessum tímum. T. d. mætti senni- 
lega reikna laun rektors mentaskólans 
með öllu og öllu fullar 7000 kr., en 
hinna nokkuð'minna. En þetta misrjetti 
er auðvitað bygt á þessum virðingar- 
stöðum, sem eru svo ófarlega í hálsi 
sumra hv. þm., þó einkum hv. frsm. (M. 
Ó.). En ef sVo væri nú, þá verð jeg að 
álíta, að nefndin hafi ekki haft neina 
ástæðu til þess að setja biskupinn skör 
lægra heldur en t. d. háyfirdómarann,
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því eftir þessum mæiikvarða nefndar- 
innár get jeg ekki sjeð annað en að 
þeir hefðu átt að vera jafnir að minsta 
kosti. Jeg vil ekki segja með þessum 
órðum, að biskupsembættið sje, frá 
mínu sjónarmiði, svo ýkja þarflegt, þvi 
í raun og veru fæ jeg ekki sjeð, að þessi 
biskupsstaða sje til svo mikils gagns, að 
guðs kristni hjer á landi væri nein hætta 
búin, þó það embætti hefði verið sam- 
einað öðru embætti, eins og komið hef- 
ir til tals hjer á þingi áður.

Annars vil jeg lýsa yfir þvi, að úr því 
farið var að ganga inn á þetta launa- 
mál, þá hefði heldur átt að gera það á 
sama grundvelli og í fyrra, kann ske 
með frekari undantekningum en þá var, 
eða með öðrum orðum með því að veita 
þeim mönnum hækkun á dýrtíðarupp- 
bótinni, sem lægst eru launaðir, og eiga 
við erfiðust kjör. að búa, en alls ekki að 
fara þá leið, sem hjer er farin. En það 
mun auðvitað ekki reynast auðvelt að 
kippa í liðinn úr því sem komið er, en 
þess geng jeg ekki dulinn, að þó þetta 
frv. nái fram að ganga, þá muni sum- 
ir hverjir, sem ljá því atkvæði sitt, ekki 
gera það með ljúfu geði. En jeg mun, 
hvað sem öðrum líður, greiða atkvæði 
á móti þvi.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
frv. að svo komnu, þó benda mætti á 
margt svipað þessu, en jeg vil taka það 
fram, í sambandi við þetta frv., að mjer 
þótti framsetning hv. frsm. (M. Ó.) í 
gær nokkuð hranaleg, og verð jeg að 
segja, að jeg tel það mjög illa viðeigandi 
að bera þm. á brýn lævísi og ódreng- 
skap, þó þeir komi fram með brtt., en 
þetta ljet hv. frsm. (M. Ó.) sjer sæma 
að bera hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) á brýn. 
Eða litur hv. frsm. (M. Ó.) ef til vill 
svo á, að enginn hafi tillögurjett í þeim 
málum, sem hann. hefir framsögu í ?

pá vil jeg leyfa mjer að minnast á 
till. á þgskj. 400, frá dóms- og kirkju- 
málaráðherra. Annars hefir sá hæstv. 
ráðherra hingað til gengið undir nafn- 
inu forsætisráðherra hjer á þingi, og 
veit jeg ekki, hva§ veldur breytingunni 
á titlinum, nema ef það á að skína út 
úr þessu einhver kirkjulegur kærleikur 
til þm. Nú jæja, það er nú svo margt 
undarlegt sem skeður. pað er nú líka 
dálítið undarlegt, að vera að klastra 
þessari fjárveitingu inn í þetta frv. En 
það er eins og þessari þingfararkaups- 
uppbót sje alstaðar ofaukið, — og það 
er henni nú í raun og veru.

Á síðasta þingi þótti nú ekki ómaks- 
ins vert að bera þetta undir þingið opin- 
berlega, heldur ákváðu forsetarnir að 
greiða mönnum þingfararkaupsuppbót- 
ina, og menn vissu því ekki.sumirhverj- 
ir, fyr en þessi uppbót var rjett að þeim. 
þá var alt, sem að þessu laut, gert í 
pukri. Sú aðferð var auðvitað allsendis 
óþingleg, þar sem þingfararkaup er á- 
kveðið með lögum. Sú leið hefir heldur 
ekki talist fær aftur. En í staðinn hefir 
þessi leið verið valin, og er það þvi ætl- 
un dóms- og kirkjumálaráðherrans að 
kuðla þessari útborgun inn i þetta frv. 
Eftir því, sem jeg hefi haft spumir af, 
mun það hafa upphaflega verið tilætl- 
un þessa hæstv. ráðherra að koma því 
yfir á fjárveitinganefnd að flytja frv. 
eða till. um þingfararkaupshækkunina. 
En fjárveitinganefnd mun hafa þakkað 
fyrir gott boð, og neitað því. En jeg 
veit nú ekki, hvernig hv. fjárveitinga- 
nefnd tekur þvi, að láta barna sitt frv. 
með þessum viðauka, og nú heyrðist 
mjer á hv. frsm. (M. Ó.), að skoðanir 
nefndarmanna væru skiftar um það. Sje 
hún sjálfri sjer samkvæm, vill hún auð- 
vitað ekkert hafa með þetta að gera. 
Hvað . þessa þingfararkaupshækkun
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snertir, þá er mín skoðun sú, að J>m. 
eigi í lengstu lög að komast hjá því að 
hækka kaup sitt. Dagkaup þm. var þá 
ekki heldur svo skorið við neglur sjer, 
þar sem það er 10 kr. á dag, en vitanlega 
kemur dýrtiðin niður á þeim eins og 
öðrum.

ping og stjórn hefðu átt, á þessum 
voðalega erfiðu timum, að ganga á und- 
an með góðu eftirdæmi fyrir einstak- 
linga þjóðfjelagsins í þvi að fara vel 
og hyggilega með fje landsins og halda 
því til spamaðar og reyna að komast 
hjá því í lengstu lög að stofna sjálfstæði 
landsins í voða með því að rígbinda 
það á skuldaklafann. En því miður verð- 
ur það alls ekki sagt, að það hafi verið 
gert. pvert á móti hafa fjárveitingar — 
og það margt óþarfar fjárveitingar —- 
aldrei verið eins stjórnlausar eins og 
einmitt á þessum síðustu og verstu tím- 
um. Um hæstv. stjórn er það alkunnugt, 
að hún kann sjer, vægast sagt, miðlungi 
,vel hóf i fjárveitingum.

Till. þessi fer fram á, að 50% verði 
goldnar af þingfararkaupi, en þó sýn- 
ist mjer, að hæstv. stjórn hefði getað 
látið sjer nægja með 40%, svo að það 
væri i samræmi við þá uppbót, er hæst 
er greidd til embættismanna. En nú 
virðist hugsað um það eitt, að safna 
skuldum á skuldir ofan, og jeg held, að 
trúin á skuldirnar sje að verða æðsta 
og helsta boðorðið.

Nú hefir þingið staðið í fullar 11 vik- 
ur, og hvað langt er hðið á þingtímann, 
ja, það veit jeg ekki, en það veit jeg, að 
það þarf ekki að standa lengi enn til 
þess, að kosnaðurinn við það, þegar öll 
kurl koma til grafar, fari fram úr 
150 þús. kr. Um það hefi jeg aflað mjer 
ábyggilegra upplýsinga. Mjer er það 
fullljóst, að með þinghaldi nú er að 
vissu leyti stefnt að ákveðnu og mjög

mikilsverðu takmarki. En því tákmarki 
var alveg eins hægt að ná með að minsta 
kosti helmingi styttri þingsetu og vinna 
margt að auki. — Jeg skal svo ekki fara 
lengra út í þá sálma, enda hefir áður 
verið á það minst. Jeg greiði hiklaust 
atkv. móti þessari brtt., og það þótt 
hún sje frá hæstv. dóms- og kirkjumála- 
ráðherra. Um aðrar brtt. skal jeg ekki 
fjölyrða, og mun jeg sýna með atkv. 
mínu, hvernig jeg lít á þær.

Sigurður Stefánsson Jeg á hjer brtt., 
á þgskj. 406, við brtt. hæstv. dóms- og 
kirkjumálaráðherra, á þgskj. 400. Fer 
sú brtt. mín fram á, að þingmenn utan 
Reykjavíkur verði einir aðnjótandi dýr- 
tíðaruppbótarinnar, 50%, sem brtt. 
hæstv. dóms- og kirkjumálaráðherra 
vill veita öllum þm. Jeg skal fúslega 
játa það, sje litið til tímanna, sem yfir 
standa, að kaup þingmanna ætti ef til 
vill að vera töluvert hærra en það er, 
eftir lögum þeim, sem nú gilda. En af 
ástæðum, sem jeg nú skal drepa á, finst 
mjer það fullmikil einurð af hæstv. for- 
sætisráðherra að fara fram á, að þing- 
fararkaup verði hækkað um 50%.

í sambandi við þessa till. og þetta mál, 
jsern fyrir liggur, vildi jeg leyfa mjer að 
benda á það, að þessi uppbót hefði kom- 
ið flestum þm. að miklu betri notum í 
annari mynd. Jeg hefi áður vakið máls 
á því á þessu þingi, að það hafi að ó- 
fyrirsynju verið kallað alt of snemma 
saman. pað hefði getað unnið eins vel 
og getað afkastað jafnmiklu á 6 vikum 
eins og það nú er búið að gera á nærfelt 
12 vikum, sem það er búið að sitja. Jeg 
geng ekki gruflandi að því, að langmest- 
ur hluti landsmanna muni líta á það 
sömu augum og jeg. petta verður auð- 
vitað langdýrasta þingið, sem háð hefir 
verið á þessu landi. En við því er ekkert
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að segja, ef árangurinn af starfi þess 
yrði í einhverju hlutfalli við kostnað- 
inn, en þess er nú ekki að vænta. Og 
mjer dettur ekki í hug að gefa þing- 
mönnum það að sök, þó afrek þingsins 
verði lítilf jörleg. pað er hreint og beint 
stjórninni að kenna og samvinnuleysi 
hennar við þingið.

pegar það varð fyrir sjeð, fyrir 5—6 
vikum, að erindi það, sem okkur var 
stefnt saman til að reka, mundi ekki 
geta komið á dagskrá fyr en reynd er 
á orðin, —og jeg spáði því þá strax, að 
það mundi alls ekki geta orðið fyr, — 
þá fóru nokkrir þm. þess á leit við 
stjórnina, hvort ekki væri rjettast, að 
við, sem heima eigum úti um landið og 
fórum frá heimilum okkar óráðstöfuð- 
um, fengjum að skreppa heim í bili, 
meðan ekkert yrði að gert í þinginu 
í sambandsmálinu. Hæstv. stjórn tók nú 
svo í þessar málaleitanir, sem kunnugt 
er, að hún synjaði okkur heimfararleyf- 
is, enda þótt jeg hafi það fyrir satt, að 
frestunartill. væri í fyrstu frá henni 
komin. Hvort stjórnin hafi verið einráð 
um þessa synjun skal jeg láta ósagt. 
En hafi hún felt þennan úrskurð með 
ráði og samþykki einhverra þingmanna, 
þá hafa það tæplega verið þingmenn 
utan af landi, heldur miklu fremur ein- 
hverjir þeirra, sem heima eiga hjer í 
Reykjavik.

Jeg held mjer sje óhætt að fullyrða, 
að ef sá vegur hefði verið farinn, þá 
hefði engum þm. utan af landi dottið í 
hug að fara fram á dýrtíðaruppbót. 
pessi till. er því beinlínis afleiðing þess, 
að stjórnin hafði hvorki vit nje vilja 
til að verða við rjettmætum kröfum 
þingmanna utan Reykjavikur. pó þing- 
mönnum verði nú borguð 50% af þing- 
fararkaupi sínu í dýrtíðaruppbót, þá 
fer samt ekki hjá þvi, að flestir þeirra

biði fjárhagslegt tjón af þingsetunni. 
Sú dýrtiðaruppbót, að fresta þingi og 
veita þingmönnum heimfararleyfi um 
hríð, hefði komið sjer margfalt betur 
fyrir þá heldur en þetta, sem virðist 
vera gert til þess að reyna að bliðka þá 
fyrir þá óbilgirni, sem þeim var sýnd 
með synjun þingfrestunarinnar, Jeg 
veit það með vissu, að stjórnin, — þeg- 
ar hún hefir hugsað um þetta mál til 
hlítar, þá sjer hún, hvílíkt glapræði hún 
hefir framið með þvi að láta ekki verða 
af þingfrestuninni. Ef sá kostur hefði 
'verið upp tekinn, þá hefði sú útgjalda- 
byrði, sem þingið hefir bakað lands- 
sjóði, orðið svo hundruðum þúsunda 
kr. skiftir minni, en nú hefir orðið, 
þegar þvi var nauðgað til að vera hjer 
samankomnu í marga mánuði við lítil 
störf. Hefði þinginu verið frestað, þá 
hefði ekki verið dembt á landssjóðinn 
þeim útgjöldum, sem þessi langa þing- 
seta hefir bakað honum. Og jeg þori 
að segja, að flestar af þeim fjárveiting- 
um, sem hjer hafa verið samþyktar, 
hefðu vel mátt bíða næsta reglulegs 
fjárlagaþings, án þess að landinu hefði 
stafað nokkur hætta eða tjón af. það 
er því nokkurn veginn vist, að þessi 
3—4 mánaða seta þingsins að þessu 
sinni verður hvorki fyr nje síðar talin 
með því, sem hyggilega hafi verið ráð- 
-ið í þjóðarbúskapnum. Og þó þessi 50% 
dýrtíðaruppbót verði samþykt, þá verð 
jeg að segja, að hún verður ekki til að 
blíðka mig, eða til þess að dylja fyrir 
mjer þau skakkaföll og þau afglöp, sem 
vart hefir orðið í fari stjómarinnar og 
lítillega hefir verið minst á hjer í deild- 
inni áður.

Jeg mun sýna það með atkv. minu, 
hvað mjer sýnist um þessa hækkun 
þingfararkaups yfirleitt, og skál jeg 
ekki fara frekari orðum um það. En
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jeg ætla þá að snúa mjet að brtt. 
minni'á þingskj. 406. — pegar litið er 
á afstöðu þeirra þingmanna, sem heima 
eiga í Reykjavík, og hinna, sem þing 
sækja utan af landi, þá vildi jeg miklu 
heldur vera þingmaður kauplaust sem 
Reykvikingur heldur en sem þingmað- 
úr utan af landi fyrir 10 kr. á dag. En 
ekki er nú samt farið fram á þetta í 
minni tillögu, heldur einungis fram á 
það, hvort hv. þingmönnum gæti ekki 
vírst tilhlýðilegt, að Reykvíkingar 
fetígju ekki að þessu sinni neina dýr- 
tíðarUþpbót. pað verður fjótt ljóst 
hvérjúm, sem um það hugsar, að mun- 
þrinn á aðstöðunni er æðimikill. ping- 
menn úr Reykjavík þurfa engu, eða því 
öær engu, að slökkva niður af sinni at- 
Vinnu eða þeim störfum, sem þeir hafa 
á hendi. En þeir, sem utan af landinu 
kóma, verða að slökkva niður allri 
sinni vinnu, bæði stjórn búa sinna og 
öllum störfum, sem þeir kunna að hafa 
á hendi. þetta eitt er svo mikilvægt, að 
ekki ætti að þurfa að leiða fleiri rök til 
þess, að liggja mætti í augum uppi, að 
ékki er rjettmætt, að dýrtíðaruppbót- 
in sje jöfn hjá öllum þingmönnum.

Mjer dettur alls ekki í hug að bera 
þingmönnum, sem heima eiga i Reykja- 
vík, það á brýn, að þeir sjeu ekki eins 
nýtir og duglegir eins og hinir. pað er 
auðvitað upp og niður og alveg eins á 
báða hóga. Sumir þeirra þingmanna, 
sem hjer eiga heima, eru að allra dómi 
mestu nytsemdar- og dugnaðarmenn; 
um aðra getur aftur á móti orkað tví- 
mælis, eins og gengur og gerist. Að 
sjálfsögðu má segja alveg það sama um 
þá, sem utan af landinu eru komnir. 
pað verður því aHs ekki gert upp á 
miHi þingmanna í því efni. En jeg vil 
ndurtaka það, sem jeg vjek að áðan, 

að hafi það verið nokkrum a£ þingmönn-

um að kenna, að við þingmenn utan af 
landinu fengum ekki bestu dýrtiðar- 
uppbótina, sem við gátum fengið, þing- 
frestunina, þá munu þeir fremur hafa 
verið úr flokki Reykjavíkurþingmanna 
en úr flokki hinna aðkomnu. -

Jeg verð að álíta, eins og bæði jeg 
og aðrir hjer í deildinni hafa svo oft 
drepið á, að eins og fjárhag landssjóðs 
er nú komið, sje öllum þingmönnum 
skylt að reyna til að stuðla að því, að 
útgjöld landssjóðs verði sem minst að 
auðið er. pað getur nú að vísu verið 
fallegt að vera altaf með sparnaðinn 
á vörunum, — eins og jeg hefi fengið 
orð fyrir að gera fullmikið að, en jeg 
skammast mín ekkert fyrir það, heldur 
tel mig mann að meiri — en það er 
betra að sýna hann þá í verkinu við og 
við, ekki síst í því,að vera ekki semharð- 
astur í fjárkröfunum sjálfum sjer til 
handa.

Jeg skal nú ekki fara frekar út í þá 
sálma. En jeg álít, að nóg sje að gert, 
þó ekki sje gengið lengra með þessa 
dýrtíðaruppbót en gert var á síðasta 
þingi. Og jeg verð að lofa það, að upp- 
bótina á nú ekki að veita með sama 
laumuspilinu og þá var gert. Sannast að 
segja finst mjer það eiga best við að 
koma hreint til dyranna, eins í þessu 
máU og öðrum.

Um mig get jeg sagt það, að jeg er 
í raun og veru hlyntur hækkun á dag- 
kaupi þingmanna. En þegar jeg Ht til 
þess, að enginn starfsmaður landssjóðs 
fær hærra en 40% dýrtíðaruppbót, þá 
finst mjer ekki ástæða til að setja oss 
þingmenn hærra en þá. peir vinna í 
þarfir landsins alt árið, en við sitjum 
hjef að eins tíma úr árinu, og að þéssu 
sinni sitjum vjer hjer til lítils gagns og 
í lítilli þökk þjóðarinnar, —Mjer fynd-
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ist hæfilegt, fyrst farið er að gera 
nokkra samþykt um dýrtíðaruppbót 
þingmanna, að ekki sje farið upp úr 
40%, sem er hámark dýrtiðaruppbótar 
hjá öðrum starfsmönnum landssjóðs. 
Mjer þykir síst ástæða til fyrir þing- 
menn að færa sig lengra upp á skaftið 
á þessum tímum, þegar landssjóður þarf 
allra sinna muna með, og ótal útgjöld 
hlaðast á hann úr öllum áttum.

Jeg skal ekki að neinu leyti fara að 
verja fjárveitinganefnd, fyrir þeim að- 
köstum, sem til hennar er beint. Hv. 
frsm. (M. Ó.) hefir skýrt hennar mál- 
stað og mun halda uppi vörnum fyrir 
hana. Jeg var töluvert efablandinn um 
það í nefndinni, hvað ætti að gera í 
þessu efni. Mjer duldist það ekki, að 
eitthvað varð að gera til að bæta úr 
fyrir embættismönnunum, og mjer er 
það Ijóst, að mikið meira hefði þurft 
að gera, hefði vel átt að vera. En hitt 
er mjer líka ljóst, að það eru ekki ein- 
ungis ,þeir menn, sem nefndir eru í 
frv., sem þarf að bæta upp launin, held- 
ur töluvert fleiri. pess er að vænta, að 
sama verði að ganga yfir alla embættis- 
menn, því það er mikill vandi fyrir 
þingið að „sortera“ suma úr og skilja 
þá eftir. (

Jeg get lýst yfir því, áður en jeg lýk 
máli mínu, að jeg ætla við atkvgr. að 
vera á móti allri hækkun til þing- 
manna. Ekki ,fyrir það, að mjer þyki 
kaup þingmanna nógu hátt, heldur af 
hinu, að mjer finst við illa geta aukið 
við það syndaregistur, með kauphækk- 
un til sjálfra vor, sem við berum fram 
fyrir þjóðina að loknu þessu þingi.

Einar Arnórsson: Mig langaði til að 
gera nokkrar athugasemdir við frv. á 
þingskj. 391, sem nú liggur fyrir til um- 
ræðu. Við höfðum nokkrar greinar af

því til meðferðar í allsherjarnefncj 
fyr á þinginu. pað var frv. til laga um 
hækkun á launum yfirdómendanna, 
skrifstofustjóranna og hagstofustjór- 
ans. Nefndin gat ekki orðið sammála 
um afgreiðslu þessa máls, og var þvi 
að lokum vísað til fjárveitinganefnd- 
ar, eins og öðrum málum um launa- 
hækkun, sem komið höfðu fyrir deild- 
ina. pað kom til umræðu í allsherjar- 
nefndinni, hvort ekki væri hægt að bæta 
úr brýnustu þörf embættismannanna 
með hækkaðri dýrtíðaruppbót. Mjer 
kemur það því á óvart, þegar einn af 
meðnefndarmönnum mínum, hv. þnu 
Borgf. (P. O.), lýsir nú yfir þvi, að 
hann vildi fara þá leið, fyrst hvorki 
hann nje aðrir nefndarmenn vildu við 
henni líta þegar hún köm til umræðu 
í nefndinni. (P. O.: Fyrst eitthvað á 
endilega að gera í þessum málum, þá 
vildi jeg heldur þá leiðina, með vissum 
takmörkunum, heldur en launahækk- 
un, en helst vildi jeg, að ekkert hefði 
verið við það átt). — pað kemur auð- 
vitað ekki til tals að fulllnægja þeim 
rjettlætiskröfum, sem embættismenn 
ilandsins þurfa að gera, þegar litið er til 
tímanna. pað má með sanni segja, áð 
landið borgi starfsmönnum sínum með 
sviknum gjaldeyri. Við skulum t. d. líta 
á laun embættismanns, sem hefir 3000 
kr. Hvers virði voru þau eftir verðlagi 
peninga árið 1875? J?ó við förum ekki 
lengra en að árinu 1900, erU 3000 kr; 
nú ekki meira virði en 800—900 kr. 
þá. pegar á þetta er litið, er það aug- 
ljóst, að landið borgar sínum mönnuiri 
með sviknum gjaldeyri. Bæði aukáþing- 
ið 1916—1917 og þingið 1917 hafa gert 
þá játningu, að peningarnir sjeu ekki 
eins mikils virði og þegar launin voru 
ákveðin, með því að setja lög um dýr- 
tíðaruppbót til embættismanna. Jeg
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hefi altaf litið svo á, að ekki ætti að 
skoða þessa dýrtíðaruppbót sem styrk, 
heldur sem lögmæta uppbót fyrir unn- 
ið verk, sem nú er vanborgað i saman- 
burði við það, sem fyrir það var greitt 
fyrir 'nokkrum árum.

petta frv. fer fram á ofurlitla bót á 
kjörum embættismanna, en fullnægir 
ekki nándarnærri rjettmætum kröfum 
þeirra. Annað mál er það, þó að mönn- 
um finnist, að starfsmenn landssjóðs 
eigi að taka einhvern þátt í dýrtíðinni, 
með þvi að gefa eftir nokkuð af rjett- 
mætum launum sínum, sem þeir geta 
gert kröfu til — það getur mælt nokkur 
sanngirni með því. En það gera þeir 
fyllilega, þó að þetta spor sje stigið, 
sem frv. fer fram á.

pegar jeg lít yfir frv., sakna jeg 
nokkurra starfsmanna, sem þar ættu 
vitanlega að standa. Er þar fyrst að 
nefna undirbókaverðina við landsbóka- 
safnið og þjóðskjalasafnið. J?á eru dýra- 
læknarnir ekki nefndir, og veit jeg ekki, 
hvort það er með vilja gert. Póstmeist- 
ara hefir einnig verið slept. Vonandi 
getur nefndin gefið skýringar á því, 
hvers vegna þessir menn eru ekki 
teknir með. Hún hefir fært ástæður 
fyrir þvi, hvers vegna sýslumönnum og 
prestum er ekki ætluð nein hækkun. 
Skal jeg ekkert um þær ástæður segja; 
þær géta verið góðar og gildar, þó að 
hins vegar sje ekki ólíklegt, að eitthvað 
megi við þær athuga.

Svo gætu líklega verið fleiri starfs- 
menn, sem ástæða væri til að taka upp 
í frv. Jeg sje ekki heldur símastjór- 
ann. Ef til vill þykir hann vera svo hátt 
launaður, að ekki sje þörf á að hækka 
laun hans. Eða er ástæðan til þess, að 
honum er slept, ef til vill sú, að kom- 
in er fram tillaga til þingsályktunar

um hækkun á launum handa sima- 
,mönnum, og að nefndin ætlist til, að 
hann fái launauppbót af þeirri upphæð. 
En það getur ekki verið ætlun nefndar- 
innar að brjóta lögin um ritsíma og 
talsima með þingsályktun. Landssíma- 
stjórinn hefir lögákveðin laun, og þeim 
verður ekki breytt nema með lögum. 
Einnig er svo að orði komist í till., að 
launauppbót símamanna eigi að útbýta 
eftir tillögum landssímastjóra. Nú er 
það ekki venja, að menn útbýti sjálfum 
sjer launum eftir sínum eigin tillögum. 
— Jeg álít ekki ósanngjarnt, að þessi 
maður fái einhverja hækkun, þó hann 
pje með hærra launuðum mönnum hjer 
á Iandi. En það er rjett að veita honum 
hækkun með lagafrv., en ekki með 
þingsályktunartill.

Ýmislegt fleira er athugavert við frv. 
Jeg álít, að það sje rjettilega athugað 
hjá hv. þm. Borgf. (P. O.), er hann 
nefndi til menn, sem hafa auk launa 
sinna ókeypis húsnæði, ljós og hita. Sje 
það metið í peningum, sem þessi hlunn- 
indi gefa á þessum timum, þá verða þeir 
menn hæst launaðir allra embættis- 
manna. — pá eru og nokkrir gallar á 
frv., sem nefndin hefir sjeð og komið 
með brtt. við, eins og t. d. orðalagið á 
síðustu greininni. En það er nú leið- 
rjett með brtt. hv. þm. Stranda. (M. P.).

pá eru og komnar fram nokkrar brtt. 
við frv. pær, sem skifta mestu máli, eru 
brtt. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. ó.). pað virð- 
ist vaka fyrir honum að koma meiri 
jöfnuði á launakjör embættismanna 
með till. sínum. Hann vill, að dýrtíðar- 
uppbótin sje reiknuð af föstum launum 
embættismannanna, að viðbættri þeirri 
upphæð, sem frv. fer fram á. Hv. þm. 
(Sv. Ó.) heldur, að meiri jöfnuður verði 
á laununum með þvi. peir, sem hafi
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lægri launin, verði betur settir en eftir 
frv. nefndarinnar, en hinir þá að líkind- 
um eitthvað ver settir. Jeg held nú, að 
þetta byggist að nokkru leyti á misskiln- 
ingi hjá hv. þm. (Sv. Ó.). pað þarf ekki 
annað en ganga i gegnum einstaka liði 
í frv., í samanburði við brtt. hv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.). Læknamir fengju að vísu 
nokkru hærri dýrtíðaruppbót en þeir 
hafa nú. Nú hafa þeir 1500 kr. laun og 
fá af þeim 40% dýrtíðaruppbót, eða 600 
kr. Eftir till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) fá 
þeir dýrtíðaruppbót af 2000 kr., sem er 
675 kr., svo að læknarnir græða þá 75 
kr., ef till. verða samþyktar, það er að 
segja ef þeir eru fjölskyldumenn. Ein- 
hleypir læknar græða töluvert minna.

pað voru aðallega lægra launuðu 
mennimir, sem hv. 1. þm. S.-M. (Sv. ó.) 
virtist bera fyrir brjósti. Næstir læknun- 
um koma aukakennararnir við menta- 
skólann. pað skiftir nú litlu máli með 
annan, því að hann er ógiftur, svo að
það er þá að eins hinn.

Ef till. nefndarinnar yrðu samþyktar,
fengi sá maður fyrst 2000 kr., sem á- 
skildar eru í gildandi fjárlögum, auk 
þess dýrtíðaruppbót af þeirri upphæð, 
sem er 675 kr., og 500 kr. launaviðbót 
eftir þessum lögum, eða alls 3175 kr., 
auk uppbótar þeirrar, sem hann fengi 
ef hann ætti börn á ómagaaldri. En eftir 
till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) fengi hann 
2500 kr. í laun og dýrtíðaruppbót af 
þeirri upphæð, kr. 677,50, eða alls kr. 
3177,50. pá myndi þessi kennari og þeir, 
sem líkt stendur á um, græða 2 kr. 50 
au. á till. hv. þm. (Sv. Ó.). pað er mjög 
virðingarverð viðleitni að gera þeim 
rjett, er fyrir órjetti hafa orðið áður, og 
kr, 2,50 er þó altaf alt að því 5 mjólkur- 
potta virði nú í dýrtíðinni.

pá skal jeg taka til dæmis mann, er 
Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

hefir 3000 kr. laun, svo sem prófessor 
með byrjunarlaunum. Afstaða hans yrði 
þannig, að eftir till. nefndarinnar fengi 
hann 3000 kr. + 637,50 kr. dýrtiðarupp- 
bót + 500 kr. launaviðbót, eða alls kr. 
4137,50. Eftir till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.) fengi hann 3500 kr. + 525 kr. dýr- 
tíðaruppbót, eða alls kr. 4025. Hann tap- 
aði þá kr. 112,50 á till. hv. þm. (Sv. Ó.).

Kem jeg þá að launum yfirdómara. 
Ef till. nefndarinnar yrðu samþyktar, 
yrði hlutskifti yfirdómara þannig, að 
hann fengi 3500 kr. + 525 kr. dýrtíðar- 
uppbót + 1000 kr. eftir frv. þessu, eða 
samtals 5025 kr. En ef brtt. hv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.) næðu fram að ganga, 
fengi hann 4500 kr. + kr. 112,50 dýr- 
tíðaruppbót af þeim launum, eða sam- 
tals kr. 4612,50. pá myndi hann tapa á 
till. hv. þm. (Sv. Ó.) kr. 413,50. En þar 
með er auðvitað ekki talið, að verið 
getur, að hann eigi böm á ómagaaldri, 
og myndi hann þá tapa 70 kr. uppbót 
fyrir hvert barn. Uppbót fyrir þau er 
sem sje bundin við, að menn hafi ekki 
4000 kr. eða meira í árslaun.

Víst er um, að skrifstofustjórar 
myndu tapa tiltölulega meiru, ef brtt. 
hv. þm. (Sv. Ó.) næðu samþykki. Eftir 
tillögum nefndarinnar fengju þeir alls 
4525 kr., að viðbættri uppbót fyrir börn 
sín, en eftir till. hv. þm. (Sv. Ó.) kr. 
4350,00. Mismunurinnyrði þvíl75kr.,að 
því viðbæitu, er þeir af þeim kynnu að 
missa, er ættu börn undir 14 ára aldri. 
Hjá einum er mjer kunnugt um, að sá 
styrkur nemur 210 kr., og myndi hann 
þá tapa 385 kr. á till. hv. þm. (Sv. Ó.).

J?ví víkur þá svo við, að þeir, sem 
lægst eru launaðir, græða ofurlítið á till. 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.); læknar græða 
t. d. 75 kr. á ári. J?eir, sem hafa 2000 
kr. laun, en í þeim flokki mun að eins

50
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vera einn aukakennari, græða kr. 2,50. 
Hinir allir, sem þar eru fyrir ofan, tapa 
á till. hv. þm. (Sv. Ó.). Sá, er nú hefir 
3000 kr. laun, tapar kr. 112,50, sá, sem 
hefir 2800 kr. laun, tapar kr. 87,50 o. 
s. frv. En auðvitað verður tapið lægra 
eftir því, sem tekjurnar lækka, þar til 
launin verða svo lág, að menn græða 
á brtt. hv. þm. (Sv. Ó.), eins og áður er 
getið; sá, sem hefir 2000 kr. laun, græðir 
kr. 2,50, og sá, sem hefir 1500 kr. laun, 
græðir 75 kr. pað er því vafamál, hvort 
ekki muni það rjett, er hv. frsm. (M. 
Ó.) sagði, að hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
tæki það með annari hendinni, er hann 
gæfi með hinni. Hann gefur læknum 
75 kr. árlega, en sparar aftur miklu 
meira við aðra. Auðvitað má segja, að 
altaf sje virðingarvert að spara sem 
mest fyrir landssjóð.

það gæti í fljótu bragði litið svo út, 
sem till. hv. þm. (Sv. Ó.) væru hag- 
kvæmari í garð embættismanna. Ekki 
er víst, að allir átti sig á því, að uppbót- 
in lækkar eftir því, sem launin verða 
hærri, uns hún hverfur alveg, og styrk- 
urinn fyrir börn á ómagaaldri hverfur 
þegar launin nema 4000 kr. Ástæðan, 
sem liggur til þess, að menn greiði brtt. 
hv. þm. (Sv. Ó.) atkv., getur þess vegna 
ekki verið sú, að þeir vilji hjálpa lækn- 1 
um og bæta kjör þeirra, því að læknar 
græða harla lítið á þeim till. Nei, þeir 
hljóta að álíta, að till. f járveitinganefnd- 
ar sjeu of háar. Og þá væri miklu hrein- 
legra að fella suma menn alveg í burtu 
eða bera fram till. um það, að þessi upp- 
bót verði lækkuð, t. d. niður í 200 eða 
300 kr. pað hefði verið einstaklega 
hreint og auðvelt fyrir menn að átta sig 
á því.

pá er umtalsverð ein till., er gengur i 
sömu átt sem till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.). það er brtt. hv. þm. Borgf. (P. O.),

á þgskj. 405, um laun yfirdómara. þessi 
hv. þm. (P. O.) vill láta dómstjóra fá 
700 kr. viðbót og spara með því 500 kr. 
á ári, og á hvorum yfirdómaranna um 
sig vill hann spara 300 kr. árlega. pessi 
sparnaður myndi nema 1100 kr. á ári. 
það er í sjálfu sjer virðingarverð við- 
leitni, en þeim, sem vilja spara sem 
mest, vil jeg ráða til að sameina þessa 
till. hv. þm. Borgf. (P. O.) við till. hv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.). pá fengju menn 
mestan sparnað. Með því móti hefðu yf- 
irdómarar að eins 4200 kr. í föst laun, 
þá sparaðist styrkur til barna þeirra, 

■ef þeir ættu nokkur, og í annan stað 
yrði dýrtíðaruppbótin lægri. pað er því 
hið mesta snjallræði í sparnaðaráttina 
að sameina þessar tvær till. (Sv, ó.: 
Hugsast gæti, að báðar till. yrðu sam- 
þyktar). pað er rjett, en vel gæti svo 
farið, að till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
yrðu samþyktar, en till. hv. þm. Borgf. 
(P. 0.) feld. pví vildi jeg ráða hv. þm. 
til að sameina till., til þess að komast 
sem ljettast út úr þessu. Ef báðar till. 
yrðu samþyktar, yrðu laun yfirdómara 
3500 -+- 700 kr., eða 4200 kr., að við- 
bættri dýrtíðaruppbót af þeim launum, 
jkr. 262,50, eða samtals kr. 4462,50. En 
eftir till. nefndarinnar fengju yfirdóm- 

1 ararnir 5025 kr. Mismunurinn yrði þá 
kr. 262,50, eða samtals kr. 4462,50. En 
1100 kr. sparnaður á báðum yfirdóm- 
urunum, auk þess sem ómagauppbótin 
sparaðist. Ef menn álíta því yfirdóm- 
arana of vel setta með till. nefndarinn- 
ar, þá er hægurinn hjá að samþykkja 
þessar till. og spara kr. 552,50 árlega 
á hvorum um sig.

Jeg þarf líklega ekki að benda á, 
hver laun yfirdómara hjer eru, í sam- 
anburði við laun yfirdómara í ná- 
grannalöndunum, t. d. Danmörku og 
Noregi. pað mun víst flestum hv. þm.
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kunnugt. pó get jeg greint hjer nokkr- 
ar tölur til samanburðar. í yfirdómin- 
um í Kristíaníu hefir dómstjóri 8000 kr. 
laun og yfirdómarar 7000 kr. í Dan- 
mörku hafa dómstjórar 6000 kr. að 
byrjunarlaunum, og hækka þau* upp í 
7200 kr. Auk þess fá þeir 25% hækkun 
af byrjunarlaunum sínum, eftir lögum 
frá 1909, og verða þá hæstu laun dóm- 
stjóra þar 8800 kr., en lægstu laun 6000 
kr. Yfirdómarar í Danmörku byrja að 
vísu með lágum launum. Byrjunarlaun 
þeirra eru 3200 kr., en þeir fá strax 
25% uppbót af þeim, eða 4000 kr. byrj- 
unarlaun. Eftir 12 ár hafa þeir 4800 
kr. laun, að viðbættum 25%, eða 6000 
kr., sem eru hæstu laun þeirra.

Ekki þarf heldur að minna á i þessu 
sambandi, að landsyfirdómurinn hjer 
er í raun rjettri hæstirjettur hjer á 
landi. pað eru að eins nauðafá mál, sem 
áfrýjað er til Danmerkur, venjulega um 
6—7% af þeim málum, sem landsyfir- 
dómur dæmir. Um það hefir verið rætt, 
að dómaramir í landsyfirdóminum 
þurfi að vera sem allra óháðastir og 
með öllu lausir við önnur störf. Og 
skamt er á að minnast, að með stjómar- 
skrárbreytingu þeirri, er samþykt var 
1913 og 1914, var kjörgengi tekið af 
þessari stjett manna. (P. O.: Ekki af 
þessum dómendum, er nú sitja). pað 
er rjett, sem hv. þm. Borgf. (P. 0.) tek- 
ur fram. Kjörgengi er ekki tekið af þess- 
um mönnum persónulega, enda höfðu 
þeir veitingu fyrir embættum sínum áð- 
ur en stjórnarskrárbreytingin var sam- 
þykt. En myndi það ekki litið óhýru 
auga, ef þessir menn tækju að fást við 
stjórnmál og byðu sig fram til þings? 
Jeg efast ekki um, að flestir myndu 
svara því játandi.

pá vildi jeg drepa á þriðja atriðið í 
sambandi við yfirdóminn. Við viljum

fá æðsta dómstóhnn inn í landið, ekki 
einungis að efni til, heldur og að form- 
inu til. Við höfum lengi unað því illa, 
að danskur dómstóll, danskir menn, 
skuli hafa æðsta dómsvald í íslenskum 
málum, án þess að trygging sje fyrir 
því, að þeir dæmi eftir íslenskum lög- 
um. Dómarar í hæstarjetti Danmerkur 
eru auðvitað ágætismenn, en íslenskum 
lögum og íslenskum högum eru þeir 
eigi kunnugir. Menn munu nú ef til vill 
segja, að það skifti engu máh, en sú 
mótbára liggur þó allnærri, hvemig við 
ættum að geta launað hæstarjetti, fyrst 
við tímum ekki að launa yfirdómendum 
sæmilega. (P. O.: „Guði sje lof, að til 
er hæstirjettur,“ var sagt nýlega). Jeg 
get tekið undir þetta og sagt: „Guði 
sje lof, að til er hæstirjettur,“ það er að 
segja hjema heima.

pá skal jeg minnast á uppbótina á 
þingfararkaupi þingmanna. Mjer stend- 
ur nákvæmlega á sama um, hvort hún 
verður samþ. eða ekki, þó að jeg geti 
hins vegar ekki neitað því, að hafi 10 
kr. og 8 kr. verið hæfilegt kaup árið 
1912, sem menn verða að gera ráð fyrir, 
þá er það vitanlega óhæfilega lágt nú. 
Jeg geng út frá því, í bili, að þingfarar- 
kaup sje kaup fyrir unnið starf, en ekki 
stvrkur til þess að geta setið á þingi. 
Býst jeg og við, að menn muni mjer 
sammála um það. En ef það er rjett, þá 
samsvarar kaupið þvi, að þingmenn 
hefðu áskilið sjer 4—5 kr. dagkaup 1912 
eða lækkað kaupið frá því, sem það var 
áður. Frá þessu sjónarmiði fer till. um 
hækkun þingfararkaupsins í rjetta átt.

En svo er komin fram önnur till., sem 
byggist ekki á þessu. Hún er bygð á þvi, 
að þingfararkaup sje ekki þóknun fyrir 
unnið verk, heldur styrkur til þing- 
manna, til þess að geta dregið fram lifið 
hjer í Beykjavík. Sú till., er miðar að
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því að láta utanbæjarþingmenn eina fá 
uppbót, hlýtur að byggjast á því, að 
þingfararkaupið sje styrkur. Hv. flm. 
till. (S. St.) tók það fram, að hann vildi 
ekki gera upp á milli þeirra þingmanna, 
sem búsettir eru hjer í bæ, og þeirra, 
sem eiga heima úti um land. Hefði hann 
ekki tekið þetta fram, hefði jeg álitið, 
að hann ætlaði Reykjavíkurþingmenn 
óhæfari til þingsetu og þingvinnu en 
aðra. En þegar svo er ekki, þá kemst 
einungis sú skoðun að, að þingfarar- 
kaupið sje að eins dvalarstyrkur, en ekki 
kaup. En úr því að þessi hugsun er lögð 
til grundvallar, hefði hv. þm. (S. St.) 
átt að fylgja henni hugsunarrjett úr í 
ystu æsar og segja, að þeir þingmenn, 
sem búsettir eru í Reykjavik, ættu ekki 
að fá neitt kaup. Dvöl þeirra yrði þeim 
ekkert dýrari um þingtímann en ella. 
petta hefðu menn átt að athuga árið 
1912, er þingfararkaupið var ákveðið.

Hitt er auðvitað annað mál, að ferða- 
kostnaður utanbæjarþingmanna brýtur 
ekki í bág við það, þó að þingfararkaup 
sje álitið kaup fyrir unnið starf. J?að 
heyrir til kaupinu, að þingmenn eigi 
að komast kostnaðarlaust á staðinn, þar 
sem þeir eiga að vinna, alveg eins og 
bóndi borgar einatt ferðakostnað kaupa- 
manns síns.

par sem hv. þm. N.-ísf. (S. St.) hlýtur 
að leggja þessa skoðun til grundvallar, 
þá er ekkert hægt við því að segja, þó 
að þessari reglu sje slegið fastri. Auðvit- 
að mun jeg, eftir anda þingskapalag- 
anna, ekki greiða till. hans atkv. Hins 
vegar mun jeg ekki telja það eftir, þó 
að dagkaup utanbæjarþingmanna verði 
hækkað úr 10 kr. upp í 15 kr. Jeg hygg, 
að þeir muni ekki of sælir af því.

Jörundur Brynjólfsson: Mejin hafa nú

drepið á svo margt í þessu máli, að jeg 
get verið næsta fáorður um það.

Svo er nú orðið ástatt um þetta mál, 
að ef til vill hefði verið hagkvæmara að 
taka alt launamálið til meðferðar, í stað 
þess að gera að eins þessar bráðabirgða- 
bætur á launakjörum nokkurra starfs- 
manna landsins, sem verða ekki annað 
en kák. En jeg skal ekki fara frekar út 
í þá sálma, heldur minnast litið eitt á 
frv. sjálft.

Eins og vikið hefir verið að áður, 
verða allmargir starfsmenn landsins út 
undan og fá enga uppbót á launum sin- 
um. Einkum virðast mjer póstmennhart 
leiknir. peir hafa 1000—1800 kr. í laun 
allflestir; hreinasta undantekning, að 
þeir hafi hærra kaup. peir vinna altaf 
jafnt og þjett frá morgni til kvelds, og 
oft einnig helga daga, og geta því á eng- 
an hátt bætt kjör sín með aukavinnu. 
pað hefir verið drepið á, að þeir hafi 
fengið hækkuð laun sín í fyrra, og því 
sje ekki ástæða til að hækka þau nú. 
Jeg verð að líta öðrum augum á þetta. 
Hje r er að ræða um heimilisfeður, fjöl- 
•kyldumenn, er hafa 1000 kr. í kaup, eða 
itlu meira, og getur hver sagt sjer, hvert 
sældarbrauð það muni vera að þurfa að 
bjargast með fjölskyldu við þessi laun, 
þó að þeir fái að vísu dýrtíðaruppbót á 
þessum launum.

pað sýnist heldur engin ástæða til þess 
að setja þá hjá, þó að þeir hafi ekki sent 
umkvartanir til þingsins, eins og einhver 
drap hjer á áðan. Ef þingið bætti kjör 
þeirra, myndi það að eins sýna, að því 
væri engu óljúfara að bæta kjör þeirra, 
þó að þeir hefðu ekki kvartað, svo fram- 
arlega, sem því væri kunnugt um, hve 
bág kjör þeir ættu við að búa.

Hygg jeg, að flestir hv. þm. viti þetta, 
og vona, að þeir verði svo sanngjarnir
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að ljá lið sitt til þess að bæta á einhvem 
hátt kjör þessara starfsmanna. Mætti 
hafa á því svipað fyrirkomulag og lagt 
er til að hafa á uppbót til prestanna. Jeg 
ætla nú að vænta þess, að hv. frsm. (M. 
Ó.) upplýsi deildina um, hvort þetta hafi 
ekki borið á góma í nefndinni og hvort 
nefndin mundi vilja styðja að því. Ef 
fjárveitinganefndin tekur ekki þessa 
starfsmenn með, mun jeg bera fram 
brtt. um þá við 3. umr. Jeg álít, að svo 
sje ástatt um þessa starfsmenn, að þing- 
inu sje ekki sæmilegt að ganga fram hjá 
þeim og líta ekki á þörf þeirra.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fara 
frekar út í þetta, enda hygg jeg, að málið 
græði ekki býsna mikið á þessum umr. 
Út í einstakar brtt. mun jeg ekki fara, 
en sýni með atkv. mínu, hvernig jeg lít 
á þær.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins 
benda á, að auk þeirra starfsmanna, sem 
gleymst hafa og hv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
nefndi, má minna á dr. Alexander Jó- 
hannesson, kennara í gotnesku og engil- 
saxnesku. Hann hlýtur að heyra undir 
sama flokk og aukakennarar. Að vísu 
er jeg í nefndinni og hefði ekki þurft að 
nefna þetta hjer, en taldi þó rjett að 
minna hv. þm. á þennan mann.

Annars mun jeg leiða umr. þessar 
hjá mjer.

Gísli Sveinsson: pað er nú farið að 
koma í ljós, er ýmsir hv. þm., og þar á 
meðal jeg, Ijetu um mælt á síðasta þingi, 
að sæmst mundi og óhultast að áætla 
dýrtíðaruppbótina, er þingið veitti, svo 
ríflega, að ekki þyrfti að koma til sjer- 
stakra launabóta meðan stríðið og þar 
af leiðandi dýrtíð stæði, sjerstaklega þar 
sem jeg og aðrir hv„ þm. — þar á meðal 
þeir, sem gætilegast vilja fara í launa- 
uppbótum — litum svo á, að það væri

rjett stefna að fara nú dýrtíðaruppbót- 
arleiðina, í stað þess að ráðast í það að 
breyta launalöggjöfinni, meðan svona 
stendur, og hækka launin. Tímamir eru 
svo nú, og ástand og peningagildi alt 
á reiki, að það gæti tæplega talist rjett- 
mætt gagnvart starfsmönnum landsins, 
er launanna njóta, og þó því síður gagn- 
vart landssjóði.

En nú er þó svo komið, að ekki þykir 
verða komist hjá að taka launamálið til 
nokkurrar meðferðar, af því að það var 
gert af alt of mikilli skammsými á síð- 
asta Alþingi, og þá ekki síst í þessari hv. 
þingdeild, að skera dýrtíðaruppbótina 
við neglur sjer. Að þetta mál er hjer 
fram komið að þessu sinni er þvi satt 
að segja að kenna þessum hv. spar- 
semdarmönnum, er mestu hafa ráðið i 
þessum málum á siðustu þingum, spar- 
semdarmönnum, sem jeg get fylgt í 
mörgu, en svo langt hafa farið í 
sínum sparnaði, að það er og verður 
óhyggilegt. Hygg jeg nú, að enginn 
þeirra vilji beita sjer gegn launabótum 
í einhverri mynd, er líkist þvi, sem farið 
er fram á í frv. því, er hjer liggur fyrir. 
En þá kemur þetta upp, sem þegar hefir 
látið til sín heyra, að það verður naum- 
ast hægt að gera öllum jafnrjett til, því 
að ýmsir eru ekki teknir með, sem eru 
starfsmenn landsins, og aftur aðrir 
teknir með, sem efamál er að komist 
til jafns við þá, sjerstaklega ef litið er 
til, hvernig ástæður hvers eins eru. pótt 
nú sumir þessir hv. þm., sem talað hafa, 
og þar á meðal t. d. hv. þm. Borgf. (P. 
O.), telji engan mun á embættismönn- 
um landsins eða öðrum vinnumönnum 
—það sje t. d. engu meiri virðingarstaða 
að vera háyfirdómari en póstþjónn eða 
jafnvel almennur verkamaður—þá býst 
jeg við, að þetta þjóðfjelag verði þó, eins 
og önnur, ef það ætlar sjer að halda uppi
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lögum í landi, siðmenningu og reglu, að 
gera greinarmun á háyfirdómara og ó- 
brotnum eyrarvinnumanni. Jeg sje ekki, 
að þjóðfjelagið græði neitt á því, þótt 
einhverjir vilji ekki gera greinarmun á 
þeim, sem einhver virðuleg eða ábyrgð- 
armikil störf hafa á hendi, og hinum, 
sem leysa af hendi almenn störf, er 
enga sjerstaka þekkingu krefja, eða 
leggja enga sjerstaka ábyrgð á þann, er 
starfið hefir með höndum.

pað er nú satt, að frv. þetta hefir 
ýmsa ágalla, og þar á meðal þann mikla 
ágalla, sem þegar hefir verið á bent, að 
ýmsum starfsmönnum hefir verið slept, 
úr því málið er komið af stað. Jeg vildi 
helst, að teknar væru allar þær stofnan- 
ir, er standa i landsins þjónustu, og 
reynt að gera þeim öllum jafnhátt undir 
höfði. Jeg sje t. d. ekki ástæðu til að 
undanskilja starfsmenn póstmálanna 
nje heldur símamenn. Vildi jeg beina 
því til nefndarinnar að taka það aftur 
til athugunar, hvort ekki mætti leysa 
úr þessu með t. d. póstmeistara og land- 
simastjóra o. fl. þannig, að taka þá upp 
í þetta kerfi. Með því móti losna menn 
við þetta sjerstaka kerfi, sem menn virð- 
ast einkum vilja koma símastarfsmönn- 
unum i. Jeg skal geta þess, að ýmsum 
finst sú upphæð, sem ætluð er síma- 
fólkinu, of há í hlutfalli við það, sem 
öðrum starfsmönnum landsins er ætlað, 
einkum þó ef till. simastjóra eigi að 
ráða, þannig, að þeir hæstlaunuðu fái 
tiltölulega miklu meiri launabót en hin- 
ir. Virðist þá rjett að koma símastjóra 
hjer inn í, svo að hægt sje að gera hon- 
um jafnhátt undir höfði og öðrum em- 
bættismönnum, en eigi meir. Nú er þess 
líka að gæta, að einn af hærri starfs- 
mönnum landssímans, símaverkfræð- 
ingurinn, er farinn burtu, og enginn

kominn í hans stað. Verður líka að taka 
tillit til þess.

Mjer er það óskiljanlegt, hvers vegna 
póstmeistari hefir ekki verið tekinn 
með, því að jeg veit ekki til, að laun 
hans hafi verið bætt svo, að alt sje þar 
felt og smelt, ef farið er að taka upp 
launabætur til annara starfsmanna 
landsins.

pá er líka rjett, að taka tillit til þess, 
þegar verið er að ræða um launabætur 
til forstjóra einhverra stofnana, að und- 
irmenn þeirra eru lágt launaðir og hafa 
farið fram á launabætur. Jeg skil ekki, 
hvers vegna þeir hafa verið teknir út 
úr, þar sem ekki verður um það deilt, 
að allir eiga jafna sanngirniskröfu til 
einhverrar launabótar, er starfa í þarfir 
landsins.

pá sje jeg, að nefndin hefir ætlað 
prestum eina fúlgu til úthlutunar, er 
framkvæma skal eftir till. biskups. petta 
er líka í samræmi við þá stefnu, sem of- 
an á virðist orðin hjer í þingi og vill 
láta þá sitja á hakanum einkanlega, sem 
t. d. fyrir dugnað sinn komast af, með 
öðrum orðum, halda því til streitu, að 
þessi launabót skuh skoðuð sem fá- 
tækrastyrkur. Nú er ekki vafi á, að hjer 
á, eftir þessu frv., að bæta ýmsum þeim 
upp, er komast af, og því er ekki haldið 
við það, að þetta sje fátækrastyrkur? 
J?ótt jeg hafi nú mína skoðun um þörf- 
ina af landsins hálfu til þess að halda 
uppi sjerstakri stjett i þjónustu kirkj- 
unnar, jeg tel sem sje, að það eigi ein- 
staklingarnir að gera, þá virðist mjer 
þó sýnt, að meðan prestar teljast til em- 
bættismanna, eiga þeir að fá rjett sinn 
eins og aðrir. Mjer dylst ekki, að á með- 
an þeim er haldið uppi af þjóðfjelaginu 
á ekki að sýna þeim rangsleitni. pað er 
sannarleg rangsleitni, ef þeim er gert
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rangt til, sem fyrir dugnað sinn geta 
talist meðal hinna nýtustu i þjóðfjelag- 
inu. pað er alkunna, að prestar komast 
misjafnlega af. Sumir þeirra eru t. d. 
dugnaðarmenn, lætur vel búskapur, og 
eru nytjamenn í sveit sinni. Öðrum 
gengur búskapurinn illa, m. a. af því, að 
þeim lætur ekki að reka sjerstaka 
„praktiska“ atvinnu, og eru þeir því fá- 
tækir. pað getur nú verið, að það sje 
gustuk að hlaupa undir bagga með þess- 
um mönnum sjerstaklega, en rjettlátt 
er það ekki, frekar en verkast vill, ef 
strangt er í málið farið. pað kemur úr 
hörðustu átt, að Alþingi Ieggist á þá, 
sem eru nytjamenn í þjóðfjelaginu, ekki 
hvað síst á þessum tímum.

Jeg skal nú af skiljanlegum ástæðum 
leiða hjá mjer aö tala um eina stjett, 
sem með öllu hefir verið slept í till. 
þessum, sem sje sýslumennina. En til 
glöggvunar fyrir hv. þingdeildarmenn 
skal jeg geta þess, að það er ekki rjett, 
sem hv. fjárveitinganefnd hefir látið um 
mælt, að sýslumenn muni bera upp tekj- 
ur af landsversluninni, sem bæti upft 
rýrnun og hvarf á tolltekjum umdæm- 
anna. pað er kunnugt, að tolltekjur hafa 
minkað mjög, og sumstaðar algerlega 
horfið, og verður svo um þær meðan 
þetta ástand ríkir. Sumstaðar hafa kom- 
ið í staðinn að nokkru leyti „prósentur“ 
af nokkrum vörum eða andvirði vara 
landsverslunarinnar, sem gengið hafa 
gegnum hendur sýslumanna. Hafa þær 
þó komið misjafnlega niður, og er 
spurning, hvort þær koma nokkuð þessu 
máli við. Afskifti sýslumanna af lands- 
versluninni eru aukastörf, sem þessir 
menn bæta á sig. En svo er það tilviljun 
ein, hvort þeir hafa nokkuð upp úr því 
eða ekkert; það fer eftir því, hvort 
kaupmenn eða kaupfjelög vilja panta 
gegnum sýslumennina, eða þeir annast 
innheimtuna. Ef ekki er svo, þá fá þeir

ekkert. pessar tekjur eru þannig undir 
því komnar, hvort kaupfjelögin eða 
kaupmennirnir vilja nota aðstoð em- 
bættismannsins, eða landsverslunin 
æskir þess.

Jeg sje, að hv. frsm. (M. Ó.) hristir 
höfuðið. pætti mjer gott að fá að vita, 
hvort hann efast um, að þetta sje rjett. 
(M. ó.: Já!). Jæja. pað kemur þá fram, 
hjer sem oftar, að þessi hv. þm. (M. Ó.) 
veit ekki,hversvegna hann hristirhöfuð- 
ið. Hann þarf ekki annað en að spyrja 
forstjóra landsverslunarinnar. Jeg býst 
við, að hann vilji ekki bera fram ósann- 
indi fyrir nefndina. Gæti hann því spar- 
að sjer að bera slíkt fram hjer, og ef 
hann svarar þessu á þann veg, þá getur 
hann gert það í eigin nafni, svo að hneis- 
an kæmi niður á honum, en ekki nefnd- 
innni. Líka er það kunnugt, að í ráði er, 
að landsverslunin taki upp þá aðferð, 
sem nokkurskonar heildsali, er mjer 
raunar líst vel á, að selja vörurnar t. d. 
við skipshlið. Borga kaupmenn þær þá 
„kontant“ eða með víxlum, eins og ger- 
ist, og hverfur þá þessi milligöngumað- 
ur sjálfkrafa. Hins vegar skal jeg geta 
þess, að jeg læt mig litlu skifta afdrif 
þessa máls, og ætla mjer, eins og jeg 
gat um í þyrjun, ekki að leggja neitt til 
þeirra mála.

pá vil jeg að lokum að eins geta brtt., 
er jeg ásamt öðrum hv. þm. hefi komið 
fram með. pað er brtt. á þgskj. 413 og 
er við brtt. á þgskj. 400, sem er um 
hækkun á þingfararkaupi þingmanna 
og er flutt af hæstv. dóms- og kenslu- 
málaráðherra. par er gert ráð fyrir, að 
greiða skuli þingmönnum til viðbótar 
p0% af daglegri þóknun þeirra. petta 
þykir mjer of hátt, ekki ef það ætti að 
vega á móti verðfalli peninga, heldur 
af því, að jeg vil ekki, að þingmenn 
gangi á undan með að setja sig hærra, 
tiltölulega, í dýrtíðaruppbótum en aðra
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starfsmenn landsin. Dýrtíðaruppbót til 
embættismanna er, eins og kunn- 
ugt er, samkvæmt núgildandi lög- 
um, hæst 40%, og þvi að eins 
veitt, að landssjóðsstarfið sje aðalstarf 
mannsins. Nú kemur ekki til mála, að 
hægt sje að hugsa sjer þingstarfið sem 
aðalstarf neins þm.; því mætti þegar 
segja, að þetta væri brot á dýrtíðarlög- 
unum eða þeirri reglu, er þau fylgja. 
Dýrtíðaruppbót var veitt þm. í fyrra, 
mjer og ýmsum fleiri þm. algerlega óaf- 
vitandi. Fjárveitinganefndimar töldu 
sig hafa fengið áskoranir um það frá 
ýmsum þm.; mjer er ókunnugt hverj- 
um. En þessi uppbót í fyrra var þó ekki 
nema 30%.

Brtt. okkar fer nú fram á, að í stað 
50% komi 30%. pað þótti mjer sann- 
gjarnt í fyrra og þykir svo nú, ef þm. 
eiga nokkra slíka uppbót að fá. í sam- 
bandi við þetta er komin fram sú brtt. 
frá hv. þm. N.-ísf. (S. St.), að uppbót- 
in skuli veitt einungis þm. utan Reykja- 
víkur, en ekki þeim, er búa í bænum. En 
þetta er ekki rjett, og mun jeg greiða 
atkv. móti þessari till., og get það vel, 
því að jeg bý nú utan Reykjavíkur. 
Liggja til þess þau efnisrök, að allir þm. 
eiga jafnan rjett til uppbótarinnar, 
hvort sem þeir eru Reykvíkingar eða 
ekki. Jeg vil sem sje ekki trúa því, að 
hv. þm. N.-ísf. (S. St.) ætli þetta sem 
sjerstaka hjálp sjer og öðrum þm. utan 
Reykjavíkur. Ef nokkuð væri því til 
málsbóta, þá er það ekki það, sem hv. 
þm. (S. St.) mælti till. til stuðnings. pað 
má segja, og er víst, að menn græða 
ekkert fjármunalega á þingsetu, en hver 
er kominn á þing til þess að græða á> 
því? Jeg þekki það ekki og þætti gam- 
an að heyra, hvort sá væri nokkur. Jeg 
held, að borgun til þm. sje miðuð við 
það, að það sje rjett og holt, að þm. fái

einhverja þóknun fyrir störf sín, en 
alls ekki of háa. pað hefir líka þegar i 
löggjöfinni verið gerður munur á utan- 
bæjar- og innanbæjarþingmönnum, því 
að hinir síðarnefndu fá 2 kr. lægri dag- 
peninga. pað getur vel verið rjettmætt. 
En ef svo á að gefa dýrtíðaruppbót af 
þessu kaupi, þá á að gefa hana á þeim 
grundvelli, sem lagður er, að hún skuli 
vega sem jafnast upp á móti verðfalli 
peninganna, og það jafnt hvort sem 
menn búa hjer í Reykjavík eða annars- 
staðar, og fá þá utanbæjarþm. sjálf- 
krafa nokkru meira i sína uppbót. pess 
mætti annars geta í þessu sambandi, að 
þeir af þm., sem búa úti á landi og eiga 
þar góð bú, geta þá meira að segja farið 
að komast undir þá „rúbrikku“ að heita 
framleiðendur, sem sumir hafa viljað 
skilja út úr og telja betur stadda. En 
jeg álít óviðkunnanlegt, ef ekki alveg ó- 
viðurkvæmilegt, að bera slikt fram í 
þessu máli. par á móti vil jeg engan 
veginn, að þm. ætli sjer hærra en aðrir 
þeir, er hafa landssjóðsstarfið að aðal- 
starfi. Tel jeg 30% alveg nægilegt.

Frsm. (Matthías ólafsson): Jeg skal 
reyna að vera stuttorður. pað hafa svo 
margir talað og stutt mál nefndarinnar, 
að jeg get sparað mjer mörg orð. Skal 
jeg nú snúa mjer að þeim, sem and- 
mæltu mjer og taka þá í röð. Er þá fyrst 
hv. þm. S.-M. (Sv. Ó.). Hann sagði, að 
nefndin hefði ekki reynt að brúa djúpið 
milli há- og láglaunuðu mannanna, 
heldur gert sitt til að breikka það. Jeg 
held, að það sje nú þegar búið að kryf ja 
svo brtt. þessa hv. þm. (Sv. Ó.), að öll- 
um muni ljóst, að þar sje varla heil brú 
í. Munu þær því ekki brúa djúpið. pað 
er búið að benda á, hve afarlítið þær 
bæta úr fyrir þeim láglaunuðu, en draga 
aftur miklu meira úr hjá hinum, sem
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hafa hærri laun. J?að er nú búið að draga 
þær svo í sundur og tína fram fyrir hv. 
tillöumann, að jeg vona, að hann sjái, að 
það stendur ekkert eftir af hans till. og 
að jeg hefi haft rjett fyrir mjer.

Um hnútur, sem jeg hafi verið að 
kasta að hv. þm. (Sv. Ó.), er það að 
segja, að jeg verð að vísa þeim frá mjer 
og kasta þeim aftur til hans, því að 
það var þvert á móti því, sem hv. þm. 
(Sv. Ó.) segir; jeg tók það einmitt fram, 
að hann mundi ekki hafa þann eiginleg- 
leika, sem till. benti á; jeg sagði ekki 
annað.

Sami hv. þm. (Sv. Ó.) segir enn frem- 
ur, að tveir af nefndarmönnum hafi ver- 
ið samþykkir sjer um einhver atriði, en 
jeg hefi nú gengið á milli allra í nefnd- 
inni og spurt hvern og einn um það, en 
þeir neita þvi allir; þætti mjer því gott, 
ef hv. þm. (Sv. Ó.) vildi gera svo vel 
að nefna þá, — hann getur gert það úr 
sæti sínu. J?á gaf sami hv. þm. (Sv. Ó.) 
það í skyn, að hv. þingdm. myndu láta 
málið gjalda mín, sem frsm., en jeg 
vona, að það verði ekki aðrir en hv. þm. 
(Sv. Ó.) sjálfur, sem lætur málefnið 
gjalda frsm.

Samihv.þm. (Sv.Ó.) mintist einnig á, 
hve mörgum embættismönnum væri 
slept, en jeg hefi svo oft tekið það fram, 
að þegar um margar skyldur er að ræða, 
þá eiga menn heimtingu á, að þeim 
skyldum sje sint, sem brýnastar eru, og 
þeir, sem hafa með höndum smærri 
störf fyrir þjóðina, eiga óneitanlega ekki 
pins brýna kröfu til landssjóðs eins og 
þeir, sem aðalstörfin hafa. Hv. þm. (Sv. 
ó.) mintist á sýslumennina í þessu sam- 
bandi, en jeg gat þess áður, að nefndin 
piyndi athuga kjör þeirra síðar. En þeg- 
ar jeg svara því, sem hv. þm. V.-Sk. (G.

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

Sv.) sagði, mun jeg koma aftur að þessu 
atriði.

Um ræðu hv. þm. Borgf. (P. O.) er 
það að segja, að það hefir þegar verið 
minst á hans till., og einmitt á sama hátt 
og jeg hefði gert, svo að jeg get því lát- 
ið vera að svara honum öðru en því, að 
jeg verð að mótmæla þeim ákúrum, sem 
hann var að senda mjer fyrir hönd sál- 
arfjelaga síns, hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.). 
Hv. þm. (P. O.) hafði heyrt, eða öllu 
heldur viljað heyra, að jeg hefði sagt 
einhver lastyrði um hv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.), en það kemur nú svo oft fyrir 
hjá þeim hv. þm. (P. O.), að hann áfellir 
menn fyrir það, sem þeir hvorki hafa 
hugsað nje talað, svo að jeg býst við að 
verða að láta mjer það vel lynda, og ekki 
hvað síst fyrir það, að hv. þm. (P. O.) er 
óhræddur við að taka þátt i umr. um 
ýms málefni, sem hann alls ekki ber 
skyn á. Og hann hefir jafnvel ráðist á 
menn, sem alls engan kost hafa átt á 
að verja sig hjer, svo að jeg hygg, að 
naumast geti verið við góðu að búast úr 
þeirri átt. pegar jeg mintist á brtt. hv. 
1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) sagði jeg, að ef 
það hefði leikið á tveim tungum, hvort 
hv. þm. (Sv. Ó.) væri undirhyggjumað- 
ur eða ekki, þá mundu menn hafa hall- 
ast að þeirri skoðun, að þetta væri gert 
til þess að „plata“ hv. deild, en nú væri 
það hafið yfir allan vafa; hv. þm. (Sv. 
ó.) væri maður hreinskilinn, — en vilji 
hv. þm. (P. O.) mótmæla því, þá geri 
hann svo vel, en jeg segi, að þetta sje 
svo, sem jeg hefi þegar sagt, og sagði 
aldrei hitt.

Hv. 2. þm. Ám. (E. A.) gat þess í 
ræðu sinni, að hann saknaði ýmsra 
manna, sem ekki væm taldir þar upp 
og því ekki ætluð launaviðbót. J?etta er 
alveg rjett. Nefndinni hefir láðst að taka

51
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með ýmsa menn, en hún hefir hugsað 
sjer að bæta þeim inn í fyrir 3. umr. 
J?að eru þá aðstoðarbókavörður við 
landsbókasafnið, póstmeistari og dýra- 
læknar. En um hina siðastnefndu má 
reyndar geta þess, að nefndin mintist á 
þá, og kom henni saman um, að kjör 
þeirra væru hvergi nærri svo bágborin, 
saman borið við aðra lækna, bæði af því, 
að þeir hefðu eigi ákveðinn taksta og 
því alveg óbundnar hendur, og svo eru 
þeir löngum settir þar, sem mikið er að 
gera við eftirlit á kjöti og merkingu á 
því. Af þeim sökum leit nefndin svo á, 
að þeir væru ekki svo illa staddir. Uin 
póstmeistarann er það að segja, að 
nefndinni virtist það ekki svo sjálfsagt 
að taka hann með, vegna þess að hann 
mun vera einn með betur launuðum 
embættismönnum þessa lands. pá 
nefndi hv. þm. (E. A.) landssimastjór- 
ann. Jú, það er líka rjett, við vorum einu 
sinni búnir að setja hann í okkar frv., 
en við fengum að vita, að þeirri upphæð, 
sem við vildum veita honum, gæti hann 
ekki tekið við, og mundi hann heldur 
biðja um leyfi til að fá að fara utan með 
„Botniu“ til þess að leita sjer annars 
starfa. Menn úr nefndinni áttu tal við 
hann, og ljet hann þess um getið,aðhon- 
um þætti sárt að þurfa að fara frá áður 
en búið væri að koma á ýmsum umbót- 
um, sem væru á leiðinni; hefir nefndin 
því hugsað sjer að leggja til við stjórn- 
ina, að tekin verði í frv. til f járaukalaga 
upphæð, sem fer milliveginn á milli 
kröfu hans og till. nefndarinnar.

þá skal jeg leyfa mjer að fara nokkr- 
um orðum um ræðu hv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.). Hann áleit best að taka alt 
launamálið fyrir. (J. B.: Nei, nei! Jeg 
sagði, að það hefði verið betra.) pá yrði 
nú annað tveggja launin óhæfileg sult- 
arlaun, eða að þau gætu í mörgum til-

fellum orðið óhófslaun eftir ófriðinn, 
og getur því ekki komið til mála að slá 
nokkru föstu uni launamálið fyr en eft- 
ir ófriðinn; er svo margtoft búið að taka 
þetta fram, að ekki ætti að þurfa að 
segja það aftur.

þá er að tala um póstmennina. Er þess 
þá fyrst að geta, að þeir hafa yfir sjer 
einhvern hinn mesta ráðdeildarmann í 
embætti; hefir hann síðan í ófriðarbyrj- 
un veitt þeim dýrtíðaruppbót og ekki 
snúið sjer til nefndarinnar; býst jeg því 
við, að hv, 1. þm. Reykv. (J. B.) geti 
naumast legið okkur á hálsi fyrir það, 
að við föruni ekki að þefa uppi þá menn 
meðal póstþjóna landsins, sem kann ske 
mætti segja að ættu heimting á launa- 
hækkun, þegar menn, sem eiga um þá 
hluti að sjá, ekki hafa snúið sjer til 
nefndarinnar. pá benti hv. þm. Dala. (B. 
J.) á, að doktor Alexander Jóhannesson 
vantaði, en það er ekki af vangá. Hann 
er nokkurskonar sendikennari; jeg veit 
ekki betur en að hann sje hjer fyrir 
hönd þýska konsúlsins, og mun hann 
hafa nokkrar tekjur af þvi starfi. Auk 
þess hefir hann bókmentastyrk frá 
þinginu.

Jeg hefi þegar minst á landssímastjór- 
ann og get því slept að svara hv. þm, 
V.-Sk. (G. Sv.) að öðru en því að tala 
uni prestana, sem honum þótti farið 
frekar illa nieð; hann gætir þess ekki, 
að þeir hafa ekki orðið nærri því eins 
tilfinnanlega fyrir verðfalli peninganna 
eins og aðrir embættismenn. pess ber 
nefnilega að gæta, að allur fjöldinn af 
þeim hefir fengið jarðirnar metnar upp 
í launin, og jarðaafnot hafa ekki fallið 
í verði, heldur þvert á móti, svo að þeir 
myndu alls ekki vilja selja afnot jarða 
sinna fyrir svipað verð. Einnig veit jeg 
ekki betur en að þeir taki allmikið af 
launum sínum í afurðum, sem koma
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þeim talsvert betur en krónurnar, sem 
aðrir embættismenn fá. pá gat hv. þm. 
(G. Sv.) um sýslumennina, og þótti hon- 
um undarlegt, að þeir væru ekki teknir 
upp í frv. Jeg held, að jeg hafi einmitt 
getið þess, fyrir nefndarinnar hönd, að 
þeir voru af vissum ástæðum ekki tekn- 
ir upp í frv., þótt ekki hefði munað svo 
mikið um að sletta í þá 500 krónum 
hvern, úr því að þeir eru ekki nema 
17 alls; þeir kváðu sem sje hafa haft 
talsverðar tekjur af störfum í þarfir 
landsverslunarinnar síðustu árin; t. d. 
situr einn hjer á þingi, sem segist hafa 
fengið 2000 krónur, (H. K.: Einn fjekk 
hátt á 5. þúsund), og álítur stjórnin, að 
líkt verði eftirleiðis, en síðan höfum við 
talað við forstjóra landsverslunarinnar, 
og virðist svo, sem þeir hafi sagt okkur 
nokkuð annað en hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.); þeir hafa nefnilega sagt okkur, að 
þeir geti ekki sjeð ástæðu til að láta þá 
hafa nein veruleg störf á hendi fyrir 
landsverslunina, en þeir hafa líka sagt 
okkur, sem við reyndar vissum áður, að 
í ráði væri, að vörur yrðu fluttar beint 
frá útlöndum, t. d. til allra bæjanna, 
ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar. 
Af þessu leiðir, að óhjákvæmilegt er, að 
bæjarfógetar á þessum stöðum heimti 
inn toll af þeim vörum, og þá mundu 
þeir fá allmiklar tekjur af þeirri inn- 
heimtu. Sjá menn af þessu, að það er 
ekki rjett að láta alla fá jafnmikið, eins 
þá, sem miklar aukatekjur fá af lands- 
versluninni, og þá, sem alls ekkert fá 
þaðan. Nú var það á hvers manns vit- 
orði, að þegar farið var að ákveða, hve 
mikið sýslumenn ættu að fá fyrir inn- 
heimtuna á tollunum, þá var látið í veðri 
vaka, að þeir blátt áfram töpuðu á því 
að þurfa að skifta sjer nokkuð af þessu, 
og ef það er rjett, ætti ekki að verða

svo mikil eftirsjón að því að sleppa 
starfinu.

Jeg býst ekki við að geta sagt neitt 
frekar um þetta mál að sinni, enda geri 
jeg ekki ráð fyrir að geta snúið huga 
nokkurs manns, þótt jeg talaði lengur 
um það. En hins vegar vil jeg benda 
hv. þm. á, að flestir þeirra, sem nú eru i 
fjárveitinganefnd,hafa eitthvað orðið að 
víkja frá skoðunum sínum, til þess að 
samkomulag fengist, þvi að þar sem 
í nefndinni sitja menn af öllum flokk- 
um, hljóta skoðanir þeirra að verða mis- 
munandi, en nú hefir þó tekist að ná 
samkomulagi, og vona jeg, að öðrum hv. 
þm. verði þetta gagnlegt fordæmi.

Áður en jeg sest niður, vil jeg minn- 
ast ofurlítið á brtt. á þgskj. 414, við 
brtt. á þgskj. 404, og aðra á þgskj. 412. 
í þeirri brtt., er jeg nefndi síðast, er svo 
tiltekið, að í staðinn fyrir 500 krónur 
í 4. gr. komi 1000 krónur, en í þeirri 
grein eru meðal annars landlæknirinn 
og holdsveikralæknirinn. J?að var ekki 
meiningin upphaflega að hækka laun 
þeirra um 1000 krónur, heldur gripum 
við flm. til þessa, þegar ekki tókst 
að koma fram neinni hækkun á gjald- 
skránni. En það var ekki meiningin, að 
þessi hækkun ætti að ná til áðurnefndra 
tveggja lækna, og því er þessi brtt. á 
þgskj. 412 tekin aftur, en í staðinn fyrir 
hana kemur brtt. á þgskj. 415. pað leiðir 
af sjálfu sjer, að fyrst að lagt er til að 
hækka laun þeirra lækna, sem nefndir 
eru í 4. gr. frv., þá verður lika að hækka 
laun þeirra, sem nefndir eru í 5. gr. Jeg 
vona, að menn sjái þá þörf, sem er á 
þessu frv., og fari ekki að nota agnúa 
þá, sem á því kunna að vera, til þess að 
fella það.

pegar hjer var komið umr., var út-
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býtt brtt. á þgskj. 415. Leitaði forseti 
afbrigða frá þingsköpum, og voru þau 
leyfð og samþ. með öllum gr. atkv. Tóku 
flm. þá aftur fyrra lið brtt. á þgskj. 412.

Sveinn ólafsson: Jeg skal ekki þreyta 
hv. þm. á langri ræðu og reyna að haga 
orðum mínum svo, að þau kveiki ekki 
í eldfimustu hlutum deildarinnar. En 
jeg get ekki alveg leitt hjá mjer að mót- 
anæla því, sem fram hefir komið gegn 
brtt. mínum á þgskj. 404 og 414. það 
eru í raun og veru að eins þrir af hv. 
þgdm., sem hafa mótmælt þeim nokk- 
uð verulega, nefnilega hæstv. forsætis- 
ráðherra, hv. 2. þm. Ám. (E. A.) og hv. 
þm. V.-Isf. (M. Ó.).

Jeg ætla þá fyrst að minnast fljótlega 
á það, sem hæstv. forsætisráðherra 
sagði. Hann ljet á sjer skilja, að brtt. 
þessar bæri að skoða sem árás á fjár- 
veitinganefnd og till. hennar. Hann við- 
hafði það orð, árásir, en það þykir mjer 
nokkuð djúpt tekið í árinni, því að jeg 
get ekki talið það árásir á slikt frv., sem 
hjer liggur fyrir, þótt komið sje fram 
með brtt., sem ekki hagga verulega við 
efni þess, en miklu fremur lúta að því 
að gera það skýrara og ákveðnara, 
er í frv. stendur; en að það sje gert, eins 
og hæstv. forsætisráðherra hjelt fram, 
til þess að rugla efnið fyrir hv. fjár- 
veitinganefnd, getur mjer ekki skilist; 
það væri þá, hvenær sem væri á þing- 
inu, ótilhlýðilegt að koma fram með 
brtt. við verk fjárveitinganefndar. Jeg 
hygg, að það hafi oft átt sjer stað í fyrra 
og endrarnær, að fram hafi komið brtt. 
við fjárlögin og aðrar tillögur fjárveit- 
inganefndar, og hefi jeg aldrei fyr 
heyrt slíkt talið árásir eða til þess gert 
að rugla. Breytingartillögur eru öllum 
þm. heimilar, og hver leggur það til, er 
honum þykir sennilegast, og get jeg

ekki skilið, að fjárveitinganefnd sje nú 
svo hátt hafin yfir aðra þm., eða verk 
hennar svo dásamlegt, að ekki megi gera 
við það breytingartillögur, eða mæla 
jafnhátt skónum hennar.

Eitt atriði í fyrri ræðu minni dró 
hæstv. forsætisráðherra í efa, sem sje 
hvort það mundi rjett, að hjer væri hlut- 
fallslega fleiri embættismenn en i ná- 
grannalöndunum. J?að skiftir í rauninni 
litlu fyrir það mál, sem hjer liggur fyrir, 
hvort þetta er rjett hjá honum eða mjer. 
Jeg hefi fljótlega talið saman kenni- 
menn alla á landinu, og nefni jeg þá 
kennimenn alla, er við kenslu fást, 
presta alla og kennara; eru þeir nálægt 
500, eða 1 fyrir hverja 180 landsbúa. 
Jeg þykist nú alveg sannfærður um, án 
þess þó að jeg hafi hjer fyrir mjer „Sta- 
tistik“ nágrannalandanna, að þeir muni 
vera miklu fleiri hjer að tiltölu en hjá 
nágrannaþjóðunum, og líkt mun vera 
um fleiri opinbera starfsmenn, enda 
finst mjer það ekki nema eðlilegt, þvi 
það liggur í því, að þessi fámenna þjóð 
er dreifð yfir stórt land og verður því 
að hafa marga starfsmenn. það er sjálf- 
sagt vandaverk að finna, hvemig ætti 
að takmarka þennan starfsmannafjölda, 
pn mjög nærri virðist mjer liggja, að 
kennarastarfinn til sveita og prestsstarf- 
inn yrði sameinaður, og þannig hefir 
það í reyndinni verið hjer um margar 
aldir, þótt nú þurfi að sjálfsögðu meira 
fyrir fræðsluna að vinna en áður.

Svo var það hv. 2. þm. Árn. (E. A.). 
Hann fór snoturlega með efnið. Hann 
dró fram dálítiðkýmilegttilfelli,semfyr- 
ir gæti komið, ef brtt. mínar yrðu samþ., 
nefnilega að einn einstakur embættis- 
maður græddi á því tvær krónur og 50 
aura. petta getur vel komið fyrir með 
einn eða tvo menn, og skiftir það engu, 
því að eins og menn vita, gengur upp-
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bótastigi þessi upp og niður á vissu 
launabili. Uppbótin fer hækkandi alt að 
2400 kr., og svo aftur lækkandi, og var 
það ekki nema eðlilegt, að hægt væri að 
finna „dauðapunkt“ einhversstaðar í 
stiganum, eða tilfelli þar sem litlu væri 
tapað og lítið unnið, en jeg tók það fram 
í fyrri ræðu minni, að hjer lá eigi sparn- 
aðarhugmyndin ein til grundvallar, 
heldur það eitt, að mjer finst meiri jöfn- 
uður og meira rjettlæti í þessu, og að 
með tillögu minni er dregið úr því átak- 
anlega misrjetti gagnvartþeim,semenga 
uppbót fá, sem annars blasir við auga 
hvers manns, sem les þetta frv. En af 
því að hv. þm. (E. A.) dró þetta dæmi 
fram sjerstaklega, og sýndi hins vegar 
fram á lítilfjörlega breytingu til lækk- 
unar eftir tillögum mínum, þá ætla jeg 
að benda á eitt einasta dæmi, sem getur 
skýrt hugsun mína. Vitamálastjórinn 
hefir haft 4000 króna lögmælt kaup 
undanfarið, en eftir þessu frv. á hann að 
fá 4500 krónur og auk þess dýrtíðar- 
uppbót af 4000 krónum. pað verða 350 
krónur. Alls fær hann þá 4850 krónur. 
En ef mínar till. næðu fram að ganga, 
fengi hann alls 4612 krónur. En svo er 
annar maður, sem starfar við hlið hans, 
vitamálaverkfræðingurinn. Föst laun 
hans eru 2500 krónur og dýrtíðarupp- 
bót kr. 537,50; laun hans alls verða þá 
3187 krónur og 50 aurar.. Munurinn á 
þessum mönnum verður eftir till. fjár- 
veitinganefndar 1663 kr., en var áður 
1162,50 kr., Vitamálaverkfræðingi er 
engin uppbót ætluð, en djúpið milli hans 
og vitamálastjóra dýpkað, mismunurinn 
aukinn um ca. 500 kr.

Alt er því þetta frv. hreinasta mis- 
rjettisregistur, bætt upp þeim betur 
stæðu, en gengið fram hjá hinum og 
fjölda þeirra gefið* tilefni til óánægju og 
kvartana.

Auðvitað hefði jeg hagað till. minum 
um þetta efni öðruvísi, ef fleiri hefðu 
verið teknir í frv. Jeg varð að miða till. 
mínar við það, sem var, en ekki það, sem 
kynni að verða er fjárveitinganefndværi 
búin að breyta frv. pað, sem fyrir mjer 
vakti, var að nálgast meiri jöfnuð en 
kom fram í frv. nefndarinnar.

pá kem jeg að ræðu hv. frsm. (M. Ó.). 
Jeg var svo óheppinn, að jeg heyrði fátt 
af þvi, sem hann sagði, og áleit, að ekki 
þyrfti að taka mikið tillit til þess. Hann 
var að afsaka það, sem hann ljet um 
mælt um mig í gær. Hann þóttist ekki 
hafa kastað neinum hnútum til min. En 
Jiann gaf þó í skyn, að annaðhvort af 
tvennu væri jeg ekki hreinskilinn i till. 
mínum eða jeg bæri ekki skyn á það, 
sem jeg færi með, og er jeg honum á- 
móta þakklátur fyrir hvorttveggja.

Hann kvað mig hafa sagt, að tveir 
menn í fjárveitinganefnd hefðu verið 
sammála mjer. petta sagði jeg ekki. En 
jeg sagði, að jeg hefði borið eina brtt. 
mína undir tvo menn í nefndinni, og að 
þeir hefðu fallist á, að hún væri rjett. 
petta var brtt. við 7. gr. Og jeg skal 
nefna mennina, háttv. framsm. tíl á- 
nægju; þeir eru báðir mestu sæmdar- 
menn. Annar er hann sjálfur, og hinn 
er formaður nefndarinnar. Ef þeir vilja 
neita þessu af því að það var talað undir 
fjögur augu, þá geri þeir svo vel.

Annars er það um þessar brtt. að 
segja, að þær eru alls ekki gerðar i 
þeim skilningi, að eyðileggja frv., heldur 
)il þess að gera það vinsælla og rjett- 
látara. Og um síðustu till. sagði háttv. 
frsm. (M.Ó.) í gær,að hann gæti fallist á 
hana. Og um brtt. um aukakennarana 
mun hann vera mjer sammála inst í 
hjarta sinu, og svo ljet hann í gær, er jeg 
jeg talaði við hann undir fjögur augu. 
pað er þá að eins dýrtíðaruppbótin, er
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á skilur með okkur, og hækkunin við 
læknana. En þar sem taxtahækkunin fer 
nú hins vegar í hönd, og þessi till. mín 
verður einkum læknum að liði, vona jeg, 
að hv. frsm. (M. Ó.) hjálpi mjer til að 
koma till. mínum fram. Hann hefir alt- 
af reynst mjer fremur snúningaliðlegur 
maður og hinn bónbesti, er mjer hefir 
legið á. En ef hann greiðir atkvæði móti 
þeim, er það sama sem að gefa sjálfum 
sjer utan undir.

Einar Arnórsson: Hv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.) sagðist nú sem fyr hafa komið 
fram með brtt. til þess að gera meiri 
jöfnuð og rjettlæti. pví að hinir lág- 
launuðu yrðu betur settir, ef hans till. 
næði fram að ganga.

petta hygg jeg vera misskilning, því 
að ef hans till. verða samþyktar, verður 
munurinn millum þeirra láglaunuðu, 
sem slept er, og hinna, sem teknir eru, 
meiri en áður. pað liggur í augum uppi, 
að ef á að bæta hinum láglaunuðu dá- 
lítið, verður mismunur millum þeirra 
og hinna, sem enga fá uppbótina, meiri.

petta hefði átt að leiða til þess, að 
hv. þm. (Sv. Ó.) kæmi með viðaukatill. 
um að taka þessa menn með. pað var 
eina ráðið til þess að skapa dálítinn 
jöfnuð. (Sv, ó.: pví kemur hv. 2. þm. 
Ám. (E. A.) ekki með hana?). Jeg hafði 
hugsað mjer að barna sem minst till. 
En ef til vill kem jeg með hana við 3. 
umr., er jeg hefi sjeð, hvað f járveitinga- 
nefnd gerir og hver verða afdrif máls- 
ins við þessa umr. En úr því að hv. l.þm. 
S.-M. (Sv. Ó.) fór i róður, hefði jeg 
kunnað betur við, að hann hefði dregið 
þessa menn með. Annars gleður það 
mig, að hv. þm. (Sv. Ó.) hefir samþykt 
initt mál, enda er það ofureinfalt og
auðvelt að sanna það með tölum.
•- Jeg verð að fara ofurlítið fleiri orðum

um till. hans, en það, sem jeg ætla mjer 
að segja, verður hvorki svo að formi eða 
efni, að hægt verði að segja, að jeg níð- 
ist á þm. dauðum.

pegar till. hans eru bornar saman við 
núgildandi lög og ákvæði, eru þær til 
bóta þar, sem launin eru lág, en þeir, 
sem hafa hærri launin, eru litlu eða engu 
bættari. Jeg skal nefna eitt dæmi. Jeg 
tek til dæmis mann, sem hefir 3,500 kr. 
tekjur og 3 barnaómögum fyrir að sjá. 
Eftir launalögunum og dýrtíðaruppbót- 
arlögunum fengi þessi maður 3,500 kr. 
laun + 525 kr. dýrtíðaruppbót + 210 
kr. ómagameðlagi. petta yrði samtals 
4,235 kr. Eftir till. nefndarinnar, í sam- 
bandi við till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), 
fær hann 4000 kr. + 350 kr. = 4350. 
Hann fengi þvi eftir frv. 115 kr. Og 
þetta felst í því, að dýrtíðaruppbótin 
yrði lægri eftir því, sem stofninn hækk- 
ar, og barnaframlögin dregin frá. pess 
vegna væri miklu sæmilegra af þing- 
inu að taka þá alls ekki með, sem svo 
er ástatt um, því að jeg kalla það fyrir 
neðan virðingu þingsins að bjóða mönn- 
um í virðulegri stöðu 115 — segi og 
skrifa 115 kr. — launaviðbót á ári.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) tók til dæmis 
vitamálastj órann og aðstoðarmann hans. 
Hann virtist álíta, að ef hans till. yrði 
samþyktar, minkaði það ginnungagap, 
sem fest væri millum þeirra. Jeg veit, að 
sá munur yrði dálitlu minni ef hans till. 
yrðu samþyktar. pessi mismunur yrði 
aftur 1163kr., ef till.fjárveitinganefndar 
yrðu samþyktar óbreyttar. En ef till. 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) næðu fram að 
ganga, yrði munurinn 1005 kr. Hann 
færðist þá nær vitamálastjóranum um 
158 kr. á ári. (Sv. ó.: petta er ekki rjett. 
Munurinn verður 1451 kr., ef mínar till. 
ganga fram). petta hlýtur þá að stafa 
af mismunandi grundvelli. Jeg legg til
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grundvallar 2,500 kr. laun + 500 kr. 
dýrtíðaruppbót. (Sv. ó.: Hann fær ekki 
þessa dýrtíðaruppbót.) Jeg geng að því 
vísu, að hann fái hana þegar málið 
verður til 3. umr. Jeg skoða þetta 
gleymsku hjá nefndinni. Jeg skil ekki, 
að þingið afgreiði frv. með slíkumójöfn- 
,uði. Ef frv. verður ekki drepið að þess- 
ari umr. lokinni, vænti jeg, að nefndin 
lagfæri það, sem henni hefir yfirsjest, 
enda hefi jeg ekki heyrt hv.frsm. (M.Ó.) 
neita að taka þau atriði til greina, sem 
jeg og hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) höfum 
bent nefndinni á, nema þá ef vera skyldi 
einn mann, sem hún vill vísa frá. Annars 
er ekkert órjettlæti í því fólgið, þó að 
mismunur sje á launum manns, sem 
stendur fyrir einhverri starfsgrein, og 
hins, sem er undirmaður hans. Formað- 
urinn ber alla ábyrgð á starfinu gagn- 
vart stjórninni, og stjórnin snýr sjer til 
hans. pað,sem aflaga kann að fara,kem- 
ur á hans bak, en ekki hins, sem er undir 
hans stjórn, nema þá að litlum hluta.

Jeg hefi eigi ástæðu til að tefja máhð 
með fleiri orðum, enda mun hv. frsm. 
(M. Ó.) víkja að því,sem jeg hefigleymt, 
ef hann er sammála mjer.

Pjetur Jónsson: Jeg hefi skotið hjer 
inn litilli brtt. við till. hæstv. dóms- og 
kirkjumálaráðherra um hækkun á þing- 
fararkaupi. pað hefir komið fram brtl. 
um að fara þessa uppbót úr 50% niður 
í 30%. En mjer þótti rjett að þræða hjer 
milliveginn. í fjárveitinganefnd var til 
meðferðar till. frá forsætisráðh.,að veita 
þm. dýrtíðaruppbót, og var þá meiri hl. 
nefndarinnar með því að hafa hana40%. 
og geri jeg ráð fyrir, að hún hallist nú 
að þeirri hækkun, en siður hærri.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) fann að því. 
að prestar skyldu eigi vera teknir með 
í hóp þeirra embættismanna, sem nefnd-

in hefir lagt til að fengju launauppbót. 
Jeg skal ekki leggja neina áherslu á 
þetta atriði. En eins og hv. frsm. (M. 
Ó.) tók skýrlega fram, er öðruvísi hátt- 
að um presta, sem hafa bújarðir, heldur 
en þá embættismenn, sem búsettir eru 
í kaupstað og hafa ekki aðrar tekjur en 
fastakaup sitt. Vjer getum sagt, að þau 
hlunnindi, að hafa jörð til þess að reka 
atvinnu á, sje nokkur hluti af launum 
presta; annars væru laun þeirra ómak- 
lega lág. pað er ekki auðvelt að reikna 
þau hlunnindi, en þau eru veruleg eins 
fyrir því.

pá skal jeg minnast lauslega á sýslu- 
mennina. Hv. frsm. (M. Ó.) skýrði frá, 
að nefndin ætti þar eftir óunnið starf, 
sem hún ætlaðist til að stjórnin ynni 
með henni. pað þýðir ekki að skírskota 
til forstjóra landsverslunarinnar um ó- 
makslaun sýslumanna frá henni, því að 
stjórnin ákveður, hve sýslumenn skuli 
vinna mikið fyrir verslunina, og mjer 
virðist sennilegast, að stjórnin hafi 
hugsað sjer, að þeir hefðu einhver laun 
frá landsversluninni sjálfri, og að það 
verði ekki undir forstöðumönnum henn- 
ar komið, nema að litlu leyti. En nefnd- 
inni er vel ljóst, að fáir embættismenn 
eru ver settir en sýslumenn, ef þeir 
missa tolltekjurnar og fá enga uppbót 
nje ómakslaun í staðinn.

pá vil jeg minnast ofurlitið á málið 
í heild. Jeg álít, að umr. hafi of mjög 
miðað að því að andmæla gerðum 
nefndarinnar; þvi að jeg hygg, að niður- 
staða flestra þm. sje sú í reyndinni, að 
nauðsynlegt sje að gera embættismönn- 
um einhverja úrlausn. Hv. 2. þm. Am. 
(E. A.) hefir líka talað í þessa átt—stutt 
mál nefndarinnar — og tekið ýmislegt 
fram, sem nefndinni hafði yfirsjest. Og 
mundi það verða nefndinni til styrktar, 
ef menn sneru sjer á sama hátt til henn-
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ar með þau atriði, sem þeir kynnu að 
hafa í huga, en nefndin hefir gleymt.

Nefndin hefir mestmegnis bundið till. 
sínar við þá, sem hafa föst laun eftir 
launalögunum. En hún hefir orðið að 
hafa starf þetta í hjáverkum; hún hefir 
haft öðrum störfum að sinna; enda kom 
málið seint til nefndarinnar.

pað hefir bólað á því hjá sumum hv. 
þm., að heppilegra hefði verið, að nefnd- 
in hefði hækkað sjálfa dýrtíðaruppbót- 
ina. petta tók nefndin til athugunar, en 
þá rak hún sig á þetta, sem hv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) hefir tekið fram, að ef 
miðað væri við þann grundvöll, sem 
lagður er með dýrtíðaruppbótarlögun- 
um, þá mundu sumir embættismenn, er 
þörfnuðust uppbótar, eigi fá neina upp- 
bót og aðrir svo lága, að engu mundi 
nema. En hins vegar treysti nefndin sjer 
ekki til að breyta lögunum frá grund- 
velli; hjelt hún, að slíkar breytingar 
yrðu enn meira þrætuepli.

Nefndin hefir ekki verið svo heppin 
að hafa haft á að skipa kröftugum skoð- 
unum í þessu máli, sem hafa verið al- 
veg samrýmanlegar. En þó hefir það 
tekist að bræða þessar skoðanir svo 
saman, að nefndarmenn hafa orðið sam- 
mála. Og jeg lít svo á, að þetta sje trygg- 
ing fyrir því, að þetta frv. fái áheyrn og 
finni náð fyrir augum hv. deildar, að 
við 7, sem þó erum úr mismunandi 
flokkum, skyldum geta orðið svona á 
eitt sáttir. Og þó þetta frv. sje nú ekki 
3em allra best, þá ættu menn þó að geta 
isætt sig við það, úr því sem komið er. 
En ef við hefðum nú farið að ganga inn 
á mjög viðtækar breytingar á málinu, 
þá hefði það getað orðið til þess, að 
málið hefði farið í mola, og þá álit jeg, 
að ver hafi verið farið en heima setið. 
pá álit jeg og, að ilt hefði verið að mæta 
ákúrum sanngjarora manna utan þings

og svara spurningunni um það, hvers 
vegna þetta mál hefði farist fyrir.

Jeg vona því, að hv. þm. muni fallast 
iá till. nefndarinnar.

Pjetur Ottesen: Jeg ætla að eins að 
gera örstutta athugasemd við svar hv. 
frsm. (M. Ó.) til mín. Hann gekk nú að 
visu lítið inn á athugasemdir þær, sem 
jeg gerði við frv., og hrakti ekkert af 
því, sem jeg sagði, og þarf jeg því ekki 
að fara út í það frekar. pað tel jeg lofs- 
vert, að hann reynir að draga f jöður yfir 
sletturnar, sem hann ætlaði að flekka 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) með, og tel 
jeg hann meiri mann eftir en áður fyrir 
þá tilraun. En þó virtist hann þurfa að 
þjóna lund sinni dálitið frekar í þessa 
átt, því hann viðhafði þau ummæli um 
mig, að jeg legði það i vana minn að 
ráðast hjer á ýmsa þm. fyrir það, sem 
þeir hefðu aldrei hugsað og aldrei sagt. 
Jeg get nú að vísu ekkert um það sagt, 
hvort þessi hv. þm. (M. Ó.) er svo mikill 
spekingur, að hann geti lesið hugsanir 
manna, en jeg vil vísa þessum ummæl- 
um aftur heim á sinn fæðingarhrepp, 
því jeg tel litlar líkur til, að þau vinni 
sjer nokkurn tíma sveit annarsstaðar.

Hvað það snertir, að jeg segi mein- 
ingu mína fullum hálsi við hvem sem 
er, þá má hv. frsm. (M. Ó.) hneykslast 
á því, ef hann vill, en það er alkunnugt 
um þann hv. þm. (M. Ó.), að hann er 
frakkastur að beina skeytum sinum í 
vissar áttir.

pá sagði hann enn fremur, að jeg 
hefði ráðist hjer á mann, sem ekki gæti 
borið hönd fyrir höfuð sjer. pað leikur 
víst enginn vafi á því, við hvaða mann 
hjer er átt, en það get jeg sagt hv. þm. 
(M. Ó.), að jeg get flett enn betur ofan 
af því hneyksli, og það svo, að jafnvel 
hv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) mundi ekki gefa
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sig í það skítverk, að bera í bætifláka 
fyrir þetta hneyksli.

Magnús Pjetursson: par sem jeg á 
brtt. á þgskj. 411, þá finst mjer skylt að 
láta fylgja hemri nokkur orð, þar sem 
nú þar við bætist, að fyrir liggur brtt. 
frá bv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) við sömu 
grein, eða um það, hve nær lögin skuli 
öðlast gildi. Eftir frv. nefndarinnar eiga 
þau að öðlast gildi þegar í stað, en það 
sjá allir, að það getur ekki verið fyr en 
í næsta mánuði. Eftir þvi, sem um talað 
var í nefndinni, var ætlunin sú, að 
launabótin fjelli á helming þessa árs, 
enda er það þægilegra og viðkunnan- 
legra að reikna af hálfu ári heldur en 
af hálfum mánuði eða hluta úr mánuði. 
Mjer finst það því harla ankanalegt, ef 
brtt. hv. 1. þm. S.M. (Sv. Ó.) verður 
samþykt, þar sem þar er gert ráð fyrir, 
að lögin öðlist ekki gildi fyr en 1. jan. 
1919. þessar endurbætur á kjörum em- 
bættismanna eru til þess gerðar að bæta 
úr ástandinu eins og það er nú, og það 
úr bráðri nauðsyn, og úr þeirri neyð, 
sem af því leiðir, en um framtíðina er 
minna hugsað, þvi enginn veit, hvernig 
úr henni kann að rætast. pessi till. er 
þvi mjög varhugaverð, og mundi að eins 
bera vott um hið mesta kák, ef hún yrði 
samþykt. Annars ætla jeg ekki að blanda 
mjer mikið inn í umr. manna, en þó 
vil jeg láta þess getið, þar sem jeg er 
meðflutningsmaður að annari till., sem 
fer i þá átt að hækka meira laun lækna 
heldur en frv. vill gera ráð fyrir, að hjá 
fjárveitinganefnd liggur fyrir till. um 
það, að veita læknum dýrtíðaruppbót af 
aukatekjum, og vil jeg þvi mælast til 
þess, að meðflm. mínir taki þessa till. 
aftur til 3. umr.

Jeg hefi heyrt á mönnum, að þeir
Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

vilji heldur fara þá leið, að veita dýr- 
tíðaruppbót af aukatekjunum, heldur en 
að hækka föstu launin, og er það því 
besta leiðin til þess að sjá hug þm. að 
taka brtt. okkar aftur í bili. þeir geta 
þá ekki borið þvi við, að þeir hafi ekki 
fengið að greiða atkv. um þá till., sem 
þeir helst hefðu kosið.

J?að hefur ekki verið svarað einu at- 
riði, sem kom fram hjá hv. 1. þm. (Sv. 
Ó.), en það var sú einkennilega skoð- 
un, að hann kvaðst ekki vilja binda laun 
embættismanna landsins við það, að 
þeir ættu að verja öllum kröftum sin- 
um í þarfir starfs síns, heldur ætti að 
gera ráð fyrir því, að þeir hefðu tekjur 
af annari atvinnu. þetta er svo nýstár- 
leg skoðun, að jeg álít, að hún alls ekki 
megi vera ómótmælt hjer í þinginu. pað 
má vera, að í einstökum atriðum þurfi 
þetta ekki að koma að sök. En sumar 
embættismannastjettir hafa áreiðanlega 
svo vandasamt starf, að það væri bein- 
linis skaðlegt fyrir þjóðfjelagið að 
launa þeim svo lágt, að þeir neyddust til 
þess að fara að gefa sig við öðrum störf- 
um óskyldum. Slíkt er ráðið til þess að 
skapa hálfa menn, menn sem ekki má 
treysta til neins, og ekki leggja alúð við 
sitt starf, af þvi að þeir verða að vinna 
sjer inn fje á annan hátt. pessi skoðun 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) er þvi að mínu 
áliti hættuleg þjóðfjelaginu, og þeir 
menn, sem halda þessari skoðun fram, 
eru hættulegir fyrir þjóðfjelagið.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg var 
ekki viðlátinn til þess að hlusta á ræðu 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) og veit þvi ekki, 
hvort hann hefir sagt nokkuð, sem jeg 
þarf að svara. Aftur á móti hlustaði jeg 
á ræðu hv. þm. Borgf. (P. 0.), en finn 
ekki ástæðu til að svara henni miklu.

52



820Mál, ekki útrædd.
Bráðabirgðalaunaviðbót til embættismanna.

819

Mjer kom ekki á óvart, þó að sá hv. þm. 
(P. O.) vildi ekki fallast á tillögu mina, 
um uppbót handa hv. þm., þar sem hann 
vildi ekki þiggja uppbótina i fyrra. pað 
er rjett, að um það var talað við hv. 
tfjárveitinganefnd, hvort hún vildi eigi 
flytja frv. um laun alþingismanna. Jeg 
hafði fyrir nokkru hugsað mjer að bera 
fram lagafrv., er ákvæði til fulls um 
kaup þingmanna, og fanst mjer þá ekki 
of mikið, þó að það yrði 50% hærra en 
það er nú. Mjer fyrir mitt leyti hggur 
ekki sjerlega þungt á hjarta, hvernig 
farið verður með þessa tillögu nú, en 
mjer fanst það skylda mín að koma 
fram með ákveðna tillögu, svo að hún 
yrði þá samþykt löglega, ef hún yrði 
samþykt á annað borð, i stað þess að 
fara sömu leiðina og i fyrra, sem deila 
mátti um hvort var lögleg eða ekki. 
pað er því ekkert furðulegt, þótt jeg, 
sem þetta mál heyrir undir, komi með 
tillögu í þessa átt. Og þá gat jeg ekki 
annað en talið sjálfsagt, að uppbótin 
yrði að minsta kosti 30%, eins og i fyrra, 
og held jeg, að allir hv. þm. hafi fengið 
þá uppbót, að undanteknum hv. þm. 
Borgf. (P. 0.). En að deila mikið um 
það, hvort uppbótin skuli nema 30, 40 
eða 50%, það finst mjer varla vert. Mjer 
fyrir mitt leyti þykir sanngjarnt að 
greiða að mins.ta kosti 40%, þar sem 
það er í ráði að hækka kaup flestra 
annara starfsmanna landsins, fram yfir 
það, sem þeim var ætlað í fyrra. Mjer 
liggur það í ósköp ljettu rúmi, þó hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) líti svo á, að jeg hafi 
komið með þessa tillögu til þess að 
blíðka hv. þm. Mjer datt ekkert slíkt í 
hug, enda á jeg bágt með að hugsa mjer, 
að hv. þm. sjeu svo lítilþægir, að þetta 
mundi nægja, ef þyrfti að blíðka þá. Að 
þessi tillaga kemur svona seint fram 
er beinlínis fyrir þá sök, að sumir hv.

þm. áhtu rjettara að bíða með að á- 
kveða þessa uppbót þar til hðið væri 
nokkuð á þingið. Og jeg verð að segja, 
að jeg sje ekki betur en að þessi tihaga 
komi heppilega inn í þetta frv. Eins og 
jeg sagði áður í dag, þá legg jeg ekki 
neina áherslu á það, hvort sumir hv. 
deildarmenn vilji undanskilja þá þm., 
er búsettir eru í Reykjavík, þessari 
hækkun. Jeg geri ráð fyrir, að það muni 
ekki heldur verða með kappi sótt frá 
þeirra hálfu, er hjer búa, og býst jeg 
við, að það verði alt komið undir áhti 
þeirra hv. þm., er búa utan Reykjavíkur.

Jeg held svo, að jeg þurfi ekki að 
segja nokkuð frekara í þessu máh, og 
það verð jeg að segja, að jeg efast um, 
að það gagni mikið að halda langar töl- 
ur um þetta frv. Jeg skal að eins leyfa 
mjer að láta þess getið, að það má vera, 
iað breyta þurfi einhverju orðalagi 
tillögunnar, til þess að það komi ljóst 
fram, sem ætlast er til, að þessi hækk- 
un skuli koma í framkvæmd þegar á 
þessu aukaþingi. petta er hægt að at- 
huga til 3. umr.

Frsm. (Matthías Ólafsson): Jeg skal 
ekki vera langorður, en jeg vil lofa því 
fyrir hönd nefndarinnar að taka það 
til athugunar til 3. umr., sem hæstv. for- 
sætisráðherra mintist á.

Jeg verð að minnast á eitt atriði, sem 
kom fram í ræðu hv. þm. Borgf. (P. 
O.) og jeg gleymdi að minnast á áð- 
an. Hann tók það fram, að forstöðu- 
menn skólanna, sem landssjóður kost- 
aði, hefðu fría íbúð. petta er rjett að 
vísu, en þó mun það ekki vera ákveðið 
með lögum um skólastjóra mentaskól- 
ans, en jeg ímynda mjer, að hann hafi 
nú samt þessi fríðindi. En þá er að taka 
tillit til þess, að þessi skólastjóri t. d. 
hefir ekki hærri laun en sumir aðrir
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kennarar; t. d. hefir þorleifur Bjarna- 
son með dýrtíðaruppbótinni ekki lægri 
laun en skólastjórinn. Mismunur- 
inn, eða það, sem skólastjórinn hefir 
fram yfir þennan kennara, liggur þá 
aðallega í þeim fríðindum, sem hann 
hefir, og jeg get ekki sjeð, að sá munur 
sje neitt ýkjamikill. Annars er það mjög 
óviðfeldið, að menn skuli vera að rifast 
út af því, að forstöðumenn stofnana 
skuli hafa meiri laun heldur en aðrir 
starfsmenn sömu stofnUnar. Jeg vil að 
eins benda þessum mönnum á daglega 
lífið og hvernig því er þar varið. Hve- 
nær fær hásetinn t. d. meira en skip- 
stjórinn? Jeg veit aftur á móti þess 
dæmi, að skipstjórarnir á sumum botn- 
vörpungunum okkar hafa fengið helm- 
jngi hærra kaup en öll skipshöfnin til 
samans. Og það er ekki nema ofureðli- 
legt, að sá, sem ber ábyrgðina, hafi 
meira kaup heldur en sá, sem ekki ber 
»þá þungu byrði. petta vildi jeg ekki láta 
hjá líða að taka fram.

Enn fremur vil jeg lýsa yfir því, að 
nefndin er reiðubúin til þess að athuga 
til 3. umr. allar sanngjarnar breyting- 
ar, sem vita til bóta, ef frv. verður ekki 
felt nú þegar.

pá vil jeg snúa mjer með örfáum orð- 
um að hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.). Hann 
sagði að jeg hefði verið samdóma sjer í 
þessu máli. petta hlýtur að vera mjög 
elskulegur misskilningur. Fyrst og 
fremst er jeg ekki vanur að vera oft á 
sama máli og hv. þm. (Sv. Ó.), þvi okk- 
ar skoðanir eru yfirleitt svo frábrugðn- 
ar. pá bar hann mjer það á brýn, að 
jeg hefði sagt sjer ýmislegt til hnjóðs 
i ræðu minni, en það var ekki, því jeg 
lofaði hann miklu fremur. Jeg held, að 
honum fari því nú eins og drotningu 
Haralds harðráða, sem ekki kunni að 
meta vísur þær, sem Grautar-Halli orti

um hana og i verunni voru mjög mik- 
ið lof.

Með þessum orðum er hv. þm. Borgf. 
(P. 0.) einnig svarað, enda var það ó- 
þarfi fyrir hann að fara að hlaupa undir 
baggann með hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), 
því jeg get ekki trúað öðru en að hann 
hafi verið einfær um að svara fyrir sig. 
En það er langt frá því, að jeg hafi viljað 
ausa skömmum yfir hv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.). Jeg sagði að eins, að þó þetta 
og þetta væri nú ekki svona og svona, 
þá liti þó samt svo út, en um leið sagði 
jeg, að það væri hafið yfir allan vafa. 
Við getum þvi verið fullkomlega sáttir, 
>en þó svo sje, þá get jeg ekki fallist á 
till. hans, því þær eru jafnómögulegar 
eftir sem áður, þvi það er jeg búinn að 
margbenda hv. þm. (Sv. Ó.) á, að ef þær 
verða samþyktar, þá verður uppbótin til 
sumra embættismanna ekki nein. Jeg 
vonast því til þess, að hann falli frá 
þeim og taki þær aftur. Jeg nenni ekki 
að fara í aurkast við hv. þm. Borgf. (P. 
O.), því hann bar mjer það á brýn, sem 
mjer hefir aldrei dottið í hug.

Hákon Kristófersson: Jeg ætla mjer 
ekki að blanda mjer mikið inn í umr. 
þær, sem orðið hafa um málið, að þessu 
sinni. pað var að eins skoðun sú, er 
mjer virtist koma fram í ræðu hv. þm.
S.-p. (P. J.), sem kom mjer til að biðja 
um orðið. Hann virtist slá því fram, og 
slá því nokkuð föstu, að líkur væru til 
þess, að sýslumenn fengju nokkum 
tekjuauka af umsjón með vörum lands- 
verslunarinnar. Með því að mjer er ekki 
kunnugt um, hvernig þetta má verða, þá 
vildi jeg leyfa mjer að biðja hann, sem 
framsögumann nefndarinnar, um upp- 
lýsingar viðvíkjandi þessu atriði. Mig 
minnir, að það atriði hafi verið til umr. 
hjer í deildinni, hvort vörur landsversl-
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unarinnár skyldu ganga í gegnum 
greipar sýslumanna að meira eða 
minna leyti eða ekki, og mig minnir, 
að þá hafi það verið ákveðið að láta 
forstjóra landsverslunarinnar sem mest 
um það, hvemig hjer skyldi með farið.

pegar um það var rætt hjer í hv. 
deild, hvort vörur landsverslunarinnar 
skyldu fara að meira eða minna leyti 
í gegnum hendur sýslumanna eða ekki, 
þá fullyrði jeg, að meiri hl. hjer í hv. 
deild Ieit svo á, að svo skyldi ekki vera. 
pað kom þá beint fram, að þó forstöðu- 
menn landsverslunarinnar yrðu í hverju 
einstöku tilfelli að ráða þvi, við hverja 
þeir ættu með borgun á vörunum, þá 
var lögð áhersla á það, að þeir hefðu 
sem allra fæsta milliliði milli lands- 
verslunarinnar og notenda. pað virðist 
þvi alleinkennilegt, að nú sje gert ráð 
fyrir því, að stjórnin geti ákveðið tekjur, 
er sýslumenn fái af landsversluninni.
Satt að segja held jeg, að vörur lands- 
verslunarinnar sjeu ærið dýrar samt, þó 
ekki verði farið að leggja á þær launa- 
bætur til sýslumanna.

pessi skoðun er óhrakin enn. En eftir 
því, sem kom fram hjá þessum hv. þm. 
(P. J.), sem veit vel hvað hann segir, 
þá skýtur þessu nokkuð öðruvísi við en 
nefndin gengur út frá. pað eru ekki 
aðrir en forstöðumenn landsverslunar- 
innar, sem hafa nokkuð að segja um 
það, hvort sýslumenn hafa nokkra milli- 
göngu með úthlutunina. I samanburði 
við aðra starfsmenn landsins finst mjer 
að hv. fjárveitinganefnd hefði átt að 
leggja til að bæta upp laun sýslumanna 
á annan hátt en að gera ráð fyrir, að 
þeir hefðu tekjur af vörum landsversl- 
unarinnar. Enda er varla rjett að gera 
ráð fyrir öðru en að vörurnar gangi til 
notenda með sem minstum áföllum og 
milliliðum.

Mjer finst, að vel megi taka það til 
athugunar, hvort ekki eigi að taka sýslu- 
mennina með í þessu frv. Mjer finst, að 
hjer sje orðin allveruleg endurskoðun 
á launalöggjöfinni, þó þessi stjett og 
prestastjettin hafi verið skihn eftir. — 
Að öðru leyti skal jeg ekki blanda mjer 
í þær orðahnippingar, eða þann skoð- 
anamun, sem hjer á sjer stað um þetta 
mál, að þessu sinni.

Magnús Pjetursson: pað er að eins 
örstutt athugasemd, áður en gengið er 
til atkvæða, sem jeg gleymdi að taka 
fram þegar jeg talaði siðast. pó brtt. 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. ó.) komi sjerstak- 
lega að notum okkur læknum, með þess- 
ari 75 kr. bót, þá verð jeg að lýsa því 
yfir, að jeg mun greiða atkv. á móti 
frv. ef hans brtt. verða samþyktar. Jeg 
lit svo á, að frv. sje þá orðið það kák, 
sem við getum ekki verið þektir fyrir að 
láta frá okkur fara.
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6. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

— 414 feld með 13 : 4 atkv.
— 404, 2. tekin aftur.

7. gr. samþ. með 15 : 1 atkv.
8. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
9. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
10. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

— 406 feld með 16 :1 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu
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já: S.St,
nei: B. St. E. Áma., E. J., G. Sv., 

H. K„ J. M„ M. P„ P. J„ P. 
0„ P. p„ St. St„ Sv. Ó„ porl. 
J„ porst. J„ jpór. J„ Ó. B.

B. Sv„ B. J„ B. K„ E. A„ J. B„
M. G. og M. Ó. greiddu ekki atkv. 

Tveir þm. (J. J. og S. S.) fjar-
staddir.

Brtt. 413 feld með 15 :8 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. Sv„ H. K„ M. G„ P. O„ 
S. St„ St. St„ Sv. Ó„ Ó. B.

nei: B. J„ B. K„ B. St„ E. A„ E. 
Áma„ E. J„ J. M„ J. B„ M. 
P„ M. Ó„ P. J„ P. p„ porl. 
J„ porst. J„ pór. J.

B. Sv. greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (J. J. og S. S.) fjar-

staddir.
— 418 samþ. með 17 : 4 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. K„ B. St., E. A„ E. Áma„ 
G. Sv„ J. B„ M. G„ M. P„ 
P. J„ P. O„ P. p„ St. St„ 
Sv. Ó„ porl. J„ porst. J„ pór. 
J„ Ó. B.

nei: H. K„ J. M„ M. Ó„ S. St.

B. .Sv„ B. J. og E. J. greiddu 
ekki atkv.

Tveir þm. (J. J. og S. S.) fjar- 
staddir.

— 400, 1„ svo breytt, (ný 11. gr.) 
samþ. með 18 :5 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. J„ B. K„ B. St„ E. A„ E. 
Áma„ E. J„ G. Sv„ J. M„ 
J. B„ M. G„ M. P„ P. J„ P.

p„ St, St„ Sv. Ó„ porl. J„ 
porst. J„ pór. J.

nei: H. K„ M. Ó„ P. O„ S. St., 
Ó. B.

B. Sv. skoraðist undan að greiða 
atkv. og færði sem ástæðu niður- 
lag 44. gr. þingskapanna.

Forseti úrskurðaði, að sú ástæða 
yrði eigi tekin gild, með því að 
þessi fjárveiting varðaði engan 
einn þm. persónulega.

Tveir þm. (J. J. og S. S.) fjar- 
staddir.
11. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 
15 shlj. atkv.

Brtt. 404, 3. feld með 20 :4 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. St„ E. J„ P. O„ Sv. Ó. 
nei: B. Sv„ B. J„ B. K„ E. A„

E. Arna„ G. Sv„ H. K„ J. 
M„ J. B„ M. G„ M. P„ M. 
Ó„ P. J„ P. p„ S. St„ St. St„ 
þorl. J„ porst. J„ pór. J„ 
Ó. B.

Tveir þm. (J. J. og S. S.) fjar- 
staddir.
12. gr. (verður 13. gr.) samþ. með 
17 shlj. atkv.

— 404, 4. feld með 14 : 4 atkv.
— 411 (ný 13. gr. — verður 14. gr.) 

samþ. með 13 : 3 atkv.
— 400, 2. samþ. án atkvgr. 
Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án

atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:1 atkv.

Á 60. fundi í Nd„ mánudaginn 1. 
júli, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 419, 
422, 423, 426, 431, 432).
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Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 426, 
431 og 432, er of seint var útbýtt.

Frsm. (Matthías ólafsson): Við 2. 
umr. þessa máls komu fram ýmsar till. 
til breytinga, og lofaði fjárveitinganefnd 
að taka þær til athugunar. pað hefir hún 
gert að svo miklu leyti, sem till. komu 
svo snemma fram, að hún gæti rætt 
þær. Nefndin hefir þvi borið fram 
nokkrar brtt. á þgskj. 423. par leggur 
hún í fyrsta lagi til, að 1500 kr. verði 
úthlutað sem uppbót til 1. og 2. bóka- 
varðar við landsbókasafnið og aðstoðar- 
skjalavarðar, samkvæmt till., er komu 
fram i hv. deild við 2. umr. En svo hefir 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) borið fram brtt. 
við þennan lið, á þgskj. 431. Fer hann 
fram á, að uppbótin til þessara manna 
verði hækkuð úr 1500 kr. upp í 2000 
kr., og skrásetjaranum við landsbóka- 
safnið verði bætt við. Nefndin hefir ekki 
fengið tóm til að athuga þessa brtt. og 
taka afstöðu til hennar, og hafa nefnd- 
armenn óbundnar hendur um hana.

í öðru lagi leggur nefndin til, að sú 
breyting verði gerð á 4. gr., að aðstoðar- 
læknar og dýralæknarnir í Stykkishólmi 
og á Akureyri fái sömu uppbót sem aðr- 
ir læknar.

pá hefir komið fram brtt. við 6. gr., 
sem nefndinni var að vísu kunnugt um, 
en meiri hl. hennar gat ekki fallist á. 
pað er till. á þgskj. 422, sem einn nefnd- 
armaður hefir flutt. Um hana hafa 
nefndarmenn því óbundnar hendur. pað 
hefir litla þýðingu að skýra ástæðumar 
fyrir því, að meiri hl. nefndarinnar get- 
ur ekki fallist á þessa till., enda var þess 
nokkuð getið í framsögunni við 2. umr., 
hvers vegna nefndin hefði ekki lagt til 
að veita kennaranum í gotnesku og eng- 
ilsaxnesku sömu uppbót sem öðrum 
kennurum háskólans.

pá hafði nefndin ekki tekið póstmeist- 
ara með í 8 gr. Var henni bent á, að 
ranglátt væri, að hann fengi ekki upp- 
bót, og hefir nefndin þvi orðið ásátt 
um að leggja það til,og sömuleiðisbreytt 
orðalagi greinarinnar, svo að rjett mál 
yrði.

pá hefir nefndin flutt brtt. við 11. 
gr. pá grein hefði mátt skilja svo, að 
forsetum væri einungis heimilt að 
greiða þingmönnum 40% af þingfarar- 
kaupi þeirra, og vildi nefndin orða þetta 
skýrara, þannig, að það kæmi skýrt 
fram, að átt væri við 40% uppbót af 
þingfararkaupinu, en ekki að þingmenn 
ættu einungis að fá 40% af þeirri upp- 
hæð, sem er lögákveðin.

pá er að minnast á brtt. á þgskj. 432. 
pvi miður hefir tillögumaður ekki sýnt 
nefndinni brtt., svo að hún hefir ekki 
haft tækifæri til að athuga hana. Að 
eins hafa nokkrir nefndarmenn átt tal 
um till.; eru þeir að vísu meiri hl. nefnd- 
arinnar, en geta þó ekki talað fyrir hönd 
nefndarinnar. Meiri hl. nefndarinnar 
getur ekki fallist á till.; þykir honum 
upphæðin — 15000 kr. — óhæfilega há, 
þegar þess er gætt, að kjör póstmanna 
voru bætt í fyrra. Laun póstmanna í 
Reykjavík voru þá hækkuð úr 9100 kr. 
i 13100 kr., og utan Reykjavíkur um 
8900 kr. pykir nefndinni þvi farið fram 
á of háa upphæð hjer. Fyrir nefndinni 
liggur brjef frá póstmeistara, þar sem 
hann segir, að hann vilji ekki fara fram 
á launabætur nema á reglulegum þing- 
um, og hafi hann því ekki ætlað að 
biðja núverandi þing um neina uppbót. 
En er hann sá, að þingið hafði tekið 
launamálið til meðferðar, áleit hann sjer 
ekki fært að láta hjá líða að biðja þingið 
um einhverja úrbót, þar sem póstmenn 
væru mjög ljelega launaðir. Nefndin 
mun senda hv. fjárveitinganefnd í Ed. 
þetta brjef, svó að hún geti athugað
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þetta atriði og gert till. um það, en mun 
greiða atkv. gegn brtt. á þgskj. 432 af 
þeirri ástæðu, að henni þykir sú upp- 
hæð, sem þar er farið fram á, mikils til 
of há. pað er ekki af því, að hún sje 
mótfallin því að veita póstmönnum ein- 
hverja uppbót, en hún hefir sem sagt 
ekki getað rætt þetta atriði á fundi, og 
því ekki getað komið sjer saman um 
aðra upphæð.

Nefndin væntir þess, að þar sem flest- 
ar till. hennar eru bornar fram eftir til- 
mælum og bendingum ýmsra hv. deild- 
armanna, þá muni þeir álíta, að þær sjeu 
heldur til bóta og í rjettlætisáttina, og 
leggur málið undir atkv. hv. deildar.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg hefi leyft 
mjer að bera fram brtt. á þgskj. 432, 
sem fer fram á, að landsstjórninni sje 
heimilað að verja nokkru fje til upp- 
bótar á launum póstmanna. Við 2. umr. 
þessa máls ljet jeg þá von í ljós, að hv. 
f járveitinganefnd tæki málið til íhugun- 
ar og legði síðan til, að póstmönnum 
væri ætluð nokkur upphæð til uppbótar 
á launum sínum. Hv. frsm. (M. Ó.) svar- 
aði mjer því, að þá lægi ekki fyrir nein 
ósk frá póstmönnum um launabætur. 
En jeg hjelt samt sem áður, að þar 
sem nefndin hefir nú tekið fyrir launa- 
kjör embættismanna, til þess að koma 
með till. til endurbóta, þá myndi hún 
líka vilja taka þennan flokk til íhugun- 
ar. Jeg veit, og það er öllum kunnugt, 
að margir þeirra embættismanna, er 
nefndin ætlar launabætur, hafa ekki far- 
ið til nefndarinnar með neinar óskir um 
slíkt, en hafa þó hins vegar mörgum 
sinnum meiri laun en þessir starfsmenn, 
póstmennirnir. Má vera, að stöðurþeirra 
megi kalla ábyrgðarmeiri, en víst er um 
það, að þeir vinna margir ekki meira 
en þessir starfsmenn.

Jeg hefði nú komið með brtt. mínar 
fyr, og borið þær undir nefndina, ef jeg 
hefði haft tækifæri til þess. En jeg veit 
ekki betur en að fjárveitinganefndin 
hafi átt fundi með sjer þegar eftir 2. 
umr. og þá ákveðið brtt. sinar. En jeg 
bjóst ekki við þvi svo skjótt, og var því 
ekki tilbúinn, enda stóð jeg í þeirri trú, 
að f járveitinganefndin mundi ekki skilja 
svo við þetta mál, að hún tæki ekki upp 
einhverja till. um launabætur handa 
póstmönnum, þegar litið er á till. henn- 
ar um aðra embættismenn. En síðan 
málið var til 2. umr. hefir nefndinni 
borist erindi frá póstmeistara, þar sem 
hann leggur til, að nefndin heimili 
stjórninni 15000 kr. til póstmanna, sem 
úthlutað sje eftir till. póstmeistara. pess- 
ar till. verð jeg að telja mjög sanngjam- 
ar, því að launabótin eftir þeim nemur 
ekki meiru en sem svarar 25% af laun- 
unum. Eins og allir vita, hefir póst- 
meistari jefnan farið manna hóflegast 
í sakirnar í málaleitunum sínum við 
Alþingi. parf í því tilliti ekki annað en 
benda á laun þau, er póstmenn hafa. 
pað hefir líka sjaldan verið, að þingið 
hafi ekki getað fallist á óskir hans, a. 
m. k. að nokkru leyti. Reyndar mun í 
fyrra ekki hafa verið veitt alveg eins 
mikið fje og hann óskaði, og mun þess 
þó hafa verið mikil þörf. Nú skyldu 
menn ætla, eftir því, sem fjárveitinga- 
nefnd lítur á, að póstmenn búi við sæmi- 
leg kjör og lifi þolanlegu lífi. En því 
verð jeg að mótmæla. Laun þessara 
manna, sem verða að vinna jafnt helga 
daga sem virka, eru þetta 1000—1200 kr. 
með þeirri viðbót, sem veitt var i fyrra, 
og með dýrtíðaruppbót verða það þá 
um 1680 kr. hjá þeim, er hafa 1200 kr. 
laun. Og sumir þessara manna hafa þó 
heimili og ómaga fram að færa. Auðvit- 
að njóta þeir þeirrar uppbótar, sem ætl-
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uð er til framfærslu barna á ómagaaldri, 
en þær bætur ná skamt. Verð jeg því 
.að segja, að mig undrar stórlega að 
heyra þau ummæli hv. frsm. (M. Ó.), að 
nokkrir nefndarmanna hefðu komið 
sjer saman um að greiða atkv. á móti 
brtt. minni. Og einkum undrar mann 
þetta, þegar litið er til þess, hvemig 
nefndin hefir annars sniðið till. sínar í 
launamálinu yfirleitt. Og jeg ætla ekki 
að öfunda nefndina af samkvæmninni 
og rjettlætinu í vinnubrögðum hennar, 
ef hún lætur fella þessa till. mína.

Til frekari skýringar því, sem jeg hefi 
sagt, skal jeg benda á, hvernig póstaf- 
greiðslumenn okkar eiga að lifa á laun- 
um sínum. Póstafgreiðslumaðurinn á 
Akureyri hefir t. d. 2000 kr. í laun, og 
auk þess til skrifstofukostnaðar 1900 
kr. og húsaleigu 600 kr. Af þessu verður 
hann svo að greiða manni, er hann held- 
ur sjer til aðstoðar, 1200 kr. Svo hefir 
hann líka stúlku til aðstoðar, er hann 
greiðir um 400 kr. árlega. pá hefir hann 
eftir 1000 kr. til húsnæðis, ljóss og hita, 
ritfanga o. s. frv. Hann hefir því ekki 
líkt því óskertar þær 2000 kr., sem hon- 
um eru ætlaðar til að lifa af. Sama upp- 
hæð er ætluð póstafgreiðslumanninum 
á ísafirði,, og mun mega segja svipað 
um hann, en þó getur verið, að hann 
hafi eitthvað betri afkomu, þvi að hann 
hefir bóksölu á hendi, jafnframt póst- 
afgreiðslunni. Og eins og jeg drap á, 
eru þess dæmi hjer á pósthúsinu, að 
starfsmenn, sem eiga fyrir heimili og 
bömum að sjá, hafi einar 1000 kr. í 
árslaun.

Jeg vænti nú þess, að þegar hv. fjár- 
veitinganefnd heyrir, hvernig hagar til 
hjá þessum mönnum, þá hugsi hún sig 
um tvisvar áður en hún greiðir atkv. 
móti till. minni. Jeg skal geta þess út 
af því, sem 2 ræðumenn hafa sagt, að

þeim þætti þessi upphæð, 15000 kr., of 
há, og þvi mundu þeir greiða atkv. á 
móti till., að þá er til einföld leið að 
bæta úr því. það er að samþykkja till. 
mína, og er þá betra og rjettara að 
lækka upphæðina um nokkur þúsund 
i Ed., i stað þess að slátra till. þegar, 
fyrir það eitt, að hún er nokkrum þús. 
of há. Jeg hefi enga tryggingu fyrir þvi, 
að hv. fjárveitinganefnd Ed. hafi meiri 
vilja til að bæta inn í lögin þessum 
flokki, en hv. Nd. Ef nefndin hefir góð- 
an vilja, getur hún athugað þessa till. 
og lækkað hana, ef svo sýnist, en vilji 
hún ekki líta við henni, sýnir það, að 
þeim liggur í ljettu rúmi, hvort þessir 
menn fá nokkuð eða ekkert. En þess 
skal jeg geta, til lofs sumum hv. fjár- 
veitinganefndarmönnum, að þeir fylgja 
þessari till. minni, og telja hana jafnvel 
sjálfsagðari en till. nefndarinnar sjálfr- 
ar. Og það er rjettmætt, því að þessir 
menn eru bundnir allan daginn og hafa 
jafnvel ekkert „fri“ á helgidögum, og 
þegar annríki er mikið, vinna þeir langt 
fram á nætur, og geta þvi ekki tekið að 
sjer neina aukavinnu. Hygg jeg,að öðru- 
vísi sje háttað um suma þá menn, er 
hv. fjárveitinganefnd vill bæta upp. peir 
hafa þetta 2—5 þús. kr. í föst laun og 
auk þess aukatekjur, sumir jafnvel alt 
að 7—8000 kr. laun, þegar allar auka- 
tekjur eru taldar. pað má líka líta á 
þetta. (M. P.: Hverjir eru það?). Jeg 
ætla, að þessi hv. fjárveitinganefndar- 
maður viti um það, því jeg býst við, að 
nefndin hafi kynt sjer málið vel áður 
en hún neitar vissum mönnum um 
launabætur, svo að hún sje viss í sinni 
sök, að skapa ekki hróplegt misrjetti 
með till. sinum.

Skal jeg svo ekki fjölyrða frekar um 
þessa till. En þess vil jeg láta getið, að 
jeg hefði komið til nefndarinnar, ef
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jeg hefði verið búinn að ákveða upp- 
hæðina. En satt að segja átti jeg ekki 
kost á því, því að jeg hygg það rjett 
hermt, að nefndin hafi ekki haldið fund 
síðan á laugardag, enda býst jeg ekki 
við, að viðtal mitt við hana hefði borið 
meiri árangur en erindi póstmeistara 
hefir gert.

Viðvíkjandi því, sem hv. frsm. (M. 
Ó.) drap á, að þessir menn hefðu fengið 
launabót í fyrra, þá skal jeg geta þess, 
að það kemur málinu ekki skapaðan 
hlut við. pótt þeir hefðu fengið upp- 
bót fyrir mánuði síðan, kæmi það ekki 
lifandi vitund við málið. Hjer á að líta 
á þörfina og hvað landinu er sæmilegt.

Verð jeg þvi i lengstu lög að vænta 
þess, að allflestir, ef ekki allir, fjárveit- 
inganefndarmenn fallist á þessa ósk 
póstmeistara og fylgi till. peir geta þá 
snúið sjer til Ed. og fengið upphæðina 
færða niður, ef þeim þykir hún of ríf- 
leg. Reyndar má ekki höggva stórt skarð 
í þessa upphæð, ef hún á að koma að 
nokkru gagni. Enda hygg jeg, að þessi 
upphæð fari mjög nærri rjettu hófi, og 
treysti jeg þeim vel til úthlutunarinnar, 
sem ætlað er að framkæma hana. Tel 
jeg víst, að till. póstmeistara megi og 
eigi að ráða einhverju um það, hvernig 
fjenu er úthlutað.

Jeg býst nú ekki við að taka oftar 
til máls, nema sjerstakt tilefni gefist til. 
En jeg verð að segja, að ef þessi till. 
verður „hundsuð", þá skal þetta frv. 
ekki hafa mitt atkvæði út úr þessari hv. 
deild. petta er engin hótun, því að -jeg 
býst við, að svo sjeu netin nú úr garði 
gerð, að þetta frv. nái samt fram að 
ganga. En því skal jeg þá lofa að reyna 
siðar, ef tækifæri gefst, að gera nánari 
grein fyrir því, á hvern hátt tillögur hv.

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

fjárveitinganefndar eru nú gerðar í 
þessu launamáli.

Gísli Sveinsson: Jeg hefi leyft mjer 
að bera fram örlitla brtt., á þgskj. 431, 
við þær till., sem hv. fjárveitinganefnd 
hefir lagt fram. Vil jeg skoða þessa brtt. 
mina sem leiðrjetting á vangá, sem jeg 
býst við að hv. fjárveitinganefnd hafi 
orðið á, er hún bar fram brtt. við 2. 
gr. frv.

pað var tekið fram við síðustu umr. 
málsins af mjer og öðrum, að ef rjett- 
læti væri að nokkru fylgt, yrði að ganga 
svo frá þessu máh, að ekki einungis for- 
stjórar stofnana, heldur og undirmenn 
þeirra, og yfirleitt starfsmenn við stofn- 
anir landsins, fengju nokkra launabót. 
Nefndin hefir nú tekið þetta til athug- 
unar, sem ekki er að kynja, því að eftir 
stefnu þessa þings i dýrtíðaruppbótar- 
málum, virðist fyrst þurfa að taka til- 
lit til launahæðar og efnahags starfs- 
manna, án tillits til þess, sem rjett væri, 
sem sje að gjalda öllum ákveðna upp- 
bót á þvi kaupi, er þeim er greitt fyrir 
starfa sinn. Býst jeg þvi við, þegar bygt 
er á þessum grundvelli, að öllum komi 
saman um, að lægri starfsmenn stofn- 
ana eigi ekki siður skilið að fá bætt kjör 
sin en forstjórar þeirra. peir eru vana- 
lega ver staddir, eru yngri menn að vísu, 
en hafa oft fyrir fleirum að sjá en for- 
stjórnarnir og eldri starfsmennimir, 
sem hafa lengi þjónað og fengið meiri 
laun í lengri tíma.

Hvað nú snertir þessa aðstoðarmenn 
við söfnin, landsbókasafn og þjóðskjala- 
safn, þá er nú með till. fjárveitinga- 
nefndar úr þessu bætt um 1. og 2. bóka- 
vörð. peim er þar, ásamt aðstoðarskjala- 
verði, ákveðin 500 kr. viðbót. En hjer
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hefir gleymst að taka með einn mann, 
sem að vísu er ekki talinn til aðstoðar- 
bókavarðanna, en þó einn af helstu 
starfsmönnum landsbókasafnsins. En 
það er sá maður, sem nú er skrásetjari 
við safnið og allir hjer inni munu kann- 
ast við. parf ekki að taka það fram, að 
þessi maður hefir með höndum eitthvert 
vandasamasta starfið við safnið, starf, 
sem engum er mögulegt að leysa af 
hendi nema þeim, sem lærður er og 
fróður um sögu þessa lands og annara, 
og auk þess sjerstaklega duglegur og 
ábyggilegur maður. Nú er það öllum 
kunnugt, að þessi maður hefir getið sjer 
það orð, að hann væri frábærlega vel til 
þessa starfs fallinn, eins og reyndar allra 
þeirra starfa, er hann tekur að sjer. Ætti 
það þá og því um síður að vera keppi- 
kefb Alþingis, að þessi maður hyrfi frá 
starfinu, til þess að leita sjer lífvænlegri 
atvinnu. Landsbókasafnið og hvaða slíkt 
safn sem er verður aldrei safn í lagi, 
ef þess er ekki gætt að halda við það 
góðum mönnum. Verðum vjer því að 
sjá urn, að safnið missi ekki svona 
mann, úr því til er vel hæfur. Öllum, 
sem vit hafa á, ber saman uin það, að 
hjer er sá maður, sem allra manna er 
líklegastur til að geta staðið fyrir bóka- 
safnsstörfum í framtíðinni, þ. e. a. s. 
allra þeirra, er vjer höfum á að skipa 
innanlands.

Jeg skal jafnframt geta þess, að þessi 
maður, sem þegar hefir getið sjer orð, 
bæði sem fræðimaður og ágætur starfs- 
maður, hefir nú nýlega leyst af hendi 
loflegt próf í lögfræði, þótt ekki sje það 
nauðsynlegt til hans starfa. pettabervott 
um, hvernig hjer er ástatt um manninn 
og þau störf, er hann snýr sjer að. Og 
jeg get þessa líka til þess að láta hv. 
þm. vita, að þessi maður á margs úr- 
kosta og mun ekki geta sætt sig við að

vera settur hjá, þegar launannarastarfs- 
manna safnsins eru bætt. Honum hafa, 
býst jeg við, þegar staðið ýmsir vegir 
opnir, og mun eðlilega ekki verða minni 
eftirspurn eftir færum andlegum starfs- 
mönnum eftirleiðis. Jeg vil ekki taka á 
mig þá ábyrgð, að þeir menn, sem að 
allra áliti eru hinir nýtustu, hverfi frá 
opinberum þjóðnytjastörfum, sakir lje— 
legrar meðferðar.

pað kom fram hjá hv. frsm. (M. Ó.), 
að nefndin myndi ekki snúast móti þess- 
ari till., enda mun það stafa, eins og 
jeg tók fram í uphpafi, fremur af vangá 
en ásetningi, að nefndin hefir ekki tekið 
þenna mann með. Vona jeg, að hv. þm. 
muni ekki bregðast illa við, heldur sam- 
þykkja þessa upphæð, sem ekkert mun- 
ar um í allri þessari súpu, en hins vegar 
lítur þó allajafna betur út að setja þá 
menn ekki hjá, sem eiga að vera með.

Annars mun jeg leiða hjá mjer um- 
ræður um frv. að þessu sinni, en sýna 
með atkvæði mínu, hvernig jeg tek i 
till. þær, sem fram eru komnar. En þó 
skal jeg geta þess, að mjer sýnast till. 
nefndarinnar allar miða að því að koma 
á meira rjettlæti og sanngirni, og virð- 
ist því sjálfsagt, að þær nái fram að 
ganga.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg býst 
við, eftir því sem talað var hjer um 
daginn, þegar þetta mál var til umr., að 
ýmsum þyki vanta, að gert sje ráð fyrir, 
að sýslumenn fái einhverja uppbót, en 
það er af tilviljun, að brtt. um það er 
ekki komin hjer. Hæstv. fjármálaráð- 
herra (S. E.) hafði öðrum störfum að 
gegna og bjóst ekki við að geta verið 
hjer viðstaddur. Jeg geri ráð fyrir, að 
till. frá honum komi þá fram í hv. Ed., 
um að veita sýslumönnum launabætur,. 
eitthvað svipað og prestum, og býst jeg



838Mál, ekki útrædd.
Bráðabirgðalaunaviðbót til embættismanna.

837

við, að það muni laga enn betur sam- 
ræmið í frv., ef menn fallast á eitthvað 
i þá átt. Jeg skal líka geta þess, út af 
því, sem hv. þm. Barð. (H. K.) sagði við 
síðustu umr„ að það er rjett hjá hon- 
um, að það er ekki gert ráð fyrir þvi, að 
sýslumenn hafi nein veruleg afskifti af 
landsversluninni, en að öðru leyti eru 
ekki ráðin í stjórnarinnar höndum, 
heldur ráða forstjórar verslunarinnar 
öllu um hana. Um brtt. þær, sem fram 
eru komnar, vildi jeg geta þess, að jeg 
tel ýmsar þeirra, sjerstaklega brtt. fjár- 
veitinganefndar, mikið til bóta og sann- 
gjarnar mjög.

J?að var að eins þetta, af því að hæstv. 
fjármálaráðherra (S. E.) var ekki við- 
staddur, sem jeg vildi geta um, svo að 
menn hjeldu ekki, að þetta atriði hefði 
alveg gleymst.

Frsm. (Matthías ólafsson): pað eru 
að eins nokkur orð út af ummælum hv. 
1. þm. Reykv. (J. B.). Hann virtist álasa 
nefndinni, eða öllu heldur þessum fáu 
mönnum úr henni, sem hann hefði 
minst á þetta við, fyrir það, að þeir 
hefðu ekki getað gengið inn á brtt. hans 
og að þeir hafi lýst yfir þvi, að þeim 
þætti upphæð þessi heldur há. petta 
virðist hv. þm. (J. B.) áfellisvert, en 
hann gleymír því, að það hefir svo oft 
verið tekið fram, að nefndin hefir haft 
svo margs að gæta, að nú er einmítt svo 
ástatt, að það verður líka sjerlega að 
gæta að hag landssjóðs. A síðasta þingi 
var ákveðin þóknun einmitt handa þess- 
um starfsmönnum landsins, og verður 
maður þá að líta svo á, að það hafi áreið- 
anlega verið mjög ósanngjörn viðbót,
sem þeim var veitt i fyrra, ef hún getur 
ekki dugað til næsta reglulegs þings. 
Nefndin hefir vænst þess, að þeir, sem 
hafa fengið bætt launakjör sin, gætu

beðið til næsta reglulegs fjárlagaþings. 
pað er ekki verið með þessu, sem hjer 
er gert, að bæta launakjör eins einasta 
manns svo, að fullnægjandi sje, þrátt 
fyrir það, þó að svo sje að heyra á hv. 
þm., sem þeim hafi þótt hún helst til 
rif á stykkjunum við suma menn. En ef 
þetta atriði verður tekið til athugunar i 
Ed„ þá treysti jeg nefndinni þar full- 
komlega til þess að taka málið þar til 
samviskusamlegrar athugunar, og jeg 
býst ekki við, að það hafi nein áhrif á 
nefndina í hv. Ed„ þótt hún frjetti það, 
að einhver undirnefnd hjer í Nd. teldi 
þessa upphæð helst til háa. — Annars 
munu ýmsir úr nefndinni hjer greiða 
atkvæði með þessari brtt., því að þeir 
hafa alveg óbundnar hendur um það.

Annars finst mjer það einkennilegt, 
að mennirnir skuli vera við starfann á- 
fram, því að þeir eru ekki svo ófærir 
til annars, enda hygg jeg, að þeir myndu 
leita sjer annarar atvinnu, ef þetta væri 
með öllu óbærileg laun, og þess vegna 
held jeg líka, að þeir hljóti að fá eitthvað 
meira til að lifa af, því að þeir gætu ekki 
lifað af þessum launum einum. Jeg veit 
að visu ekki, hvað þeir fá í laun, en það 
eitt veit jeg, að ef þeir fá ekki nema 
1000 kr„ þá getur enginn lifað af því, ef 
hann hefir fjölskyldu.

Hvað snertir brtt. hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.), þá skal jeg geta þess, að hann tók 
það fram, að það mundi hafa verið af 
vangá, að þessi maður var ekki tekinn 
með, en jeg held, að það hafi verið svo, 
að hans var alls ekki minst. Jeg get ekk- 
ert um það sagt, hvernig nefndin myndi 
hafa litið á það, ef um hann hefði verið 
rætt, en jeg get hugsað mjer, að henni 
hefði ekki þótt það nema eðlilegt að 
bæta eitthvað kjör hans. Jeg get nú ekk- 
ert sagt um, hvað hann muni hafa alls 
og alls með uppbótinni, en geri þó ráð



840Mál, ekki útrædd.
Bráðabirgðalnunaviðbót til embættismanna.

839

fyrir um 3000 krónum. Hv. þm. (G. Sv.) 
hefir heldur ekkert sagt um þáð, hvort 
hann hefði annað starf, en þó gat hann 
þess, að hann hefði gert það þrekvirki 
að taka próf í lögfræði. Að vísu er mað- 
urinn duglegur, og þó að námsgreinin 
sje ekkert sjerstaklega erfið, þá myndi 
þó hver meðalmaður hafa þurft að eyða 
miklum tíma í þetta. pegar litið er á 
það að taka próf á mjög stuttum tíma, 
þá verður maður að álíta, að hann geti 
ekki síður, eftir að hann er búinn að 
afla sjer aukinnar þekkingar, náð inn 
talsverðum aukatekjum. En jeg býst nú 
við, að jeg muni greiða atkv. með þess- 
ari till., ekki síst vegna þess, hve maður- 
inn hefir sýnt mikinn dugnað af sjer.

Jeg skal þá að endingu geta þess, að 
það eru með öllu óbundin atkv. um 
þessa till., og það er langt frá mjer að 
vilja leggja nokkuð á móti henni. pað 
munar ekki heldur svo mikið um það, 
að í það ætti að horfa, ef um það væri 
að ræða að missa slíkan mann að öðrum 
kosti.

Sigurður Stefánsson: Jeg hefi ekki 
eytt tíma þingsins til þess að tala um 
þetta mál, en hitt kemur mjer ekki á 
óvart, þó að gangur málsins verði eins 
og raun er á orðin. pegar í byrjun þings- 
ins ljet jeg þá skoðun í ljós, að heppileg- 
asta leiðin í þessu máli væri að hækka 
dýrtíðaruppbótina frá þvi, sem nú er 
í gildandi lögum; þessu hreyfði jeg líka 
á fyrstu fundum fjárveitinganefndar- 
innar. En henni leist nú að fara aðra 
leið, eins og frv. ber með sjer. En sú 
leið er í mínum augum lítt fær, þótt 
jeg hafi ékki beint viljað skiljast við 
nefndina á þessari launauppbótarbraut 
hennar, sem jeg tel vanta traustan 
grundvöll, eða öllu heldur allan grund- 
völl. pess vegna er það komið á dag-

inn, að fjárveitinganefndin hefir slopp- 
ið nokkuð oft í, á þessum vonda vegi. 
pað getur ekki talist ábyggilegur grund- 
völlur, þegar teknir eru af handahófi 
hinir og þessir embættismenn og starfs- 
menn landsins, án þess að tekið sje fult 
tillit til mismunandi launa þeirra. 
Nefndin hefir neyðst til að sletta 500 
kr. í þá allflesta, hvort sem þeir eru í 
hærri eða lægri launaflokki. I rauninni 
hefði þetta þing, sem er aukaþing, ekk- 
ert annað átt að gera en athuga launa- 
frumvarp það, sem frá stjóminni kom, 
því að það er ekki skylda þingsins að 
eiga frumkvæði að máli sem þessu, úr 
því að stjórnin fann það ekki skyldu 
sína.

Stjórnin fann ekki ástæðu til að eiga 
neitt við þetta launamál, annað en að 
koma með eitt einasta frv., sama frv. 
sem þingið feldi í fyrra. En af því að 
nefndin fór inn á þessa handahófsupp- 
bótarbraut, varð aðstaða hennar afar- 
erfið; í hana var kastað erindum, bæði 
frá stjórninni og einstökum mönmim, 
og átti hún að kara alla þessa kálfa, sem 
í hana var fleygt. Jeg skal þó ekki lasta 
nefndina fyrir það, þótt hún hafi lagt 
út á þá braut, sem enginn endir ætlar 
á að verða, þvi að sífelt drífa að brtt. 
hvaðanæfa, um uppbætur fyrir þessa 
eða hina embættismenn og starfsmenn, 
sem nefndin hefir slept. Jeg hefði því 
heldur viljað taka dýrtíðarlögin til 
endurskoðunar og reyna að bæta hlut- 
fallslega laun, ekki sumra, heldur allra 
starfsmanna landsins, og án tillits til 
þess, hvort þeir eru hátt eða lágt í em- 
bættis- eða starfsmannastiganum. Hvort 
mennirnir hafa einhver aukastörf með 
höndum, sjer til lífsbjargar, á hjer ekki 
að koma til greina, standi þeir forsvar- 
anlega í stöðu sinni fyrir landið.

Jeg held, að jeg hafi oft tekiðþaðfram
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í nefndinni, að úr þvi að við göngum út 
á þessa braut, gætum við búist við, að 
allir embættismenn landsins kæmu til 
sögunnar með rjettmætar kröfur til ein- 
hverrar uppbótar, og það er í raun og 
veru sjálfsagt, því að þeim, sem slept er, 
er sýnt hróplegt ranglæti, úr því að 
nokkrir eru teknir.

Jeg verð að segja það, að jeg ber hag 
landssjóðs fyrir brjósti eins mikið og 
hver annar hjer á þingi, en þrátt fyrir 
það vil jeg vera sanngjarn við starfs- 
menn landsins. Við verðum að viður- 
kenna, að þeir eiga allir rjettmætar 
kröfur á miklu hærra kaupi á þessum 
timum en þeir hafa haft að undan- 
förnu. Mjer dettur ekki í hug, að þrátt 
fyrir allar þessar bætur fáum við ekki 
sömu söguna á næsta þingi, ef alt er 
undirbúningslaust eins og áður frá 
stjórnarinnar hálfu, og þingið á að fara 
að leita uppi hvern og einn starfsmann, 
eða bíða eftir því, að þessi og þessi mað- 
ur komi með launauppbótarkröfu.

J?að var feld hjer um daginn rökstudd 
dagskrá frá mjer, um að skora á stjórn- 
ina að undirbúa alt launamálið fyrir 
næsta þing og leggja frv. til almennra 
launalaga fyrir það. Jeg veit nú ekki, 
bvað hv. þm. vilja; hvort þeir vilja 
lenda í sama foraðinu á næsta þingi í 
þessu máli eins og nú; en það tel jeg alls 
ekki forsvaranlegt.

J?að hefir verið talað um, að bætur 
þær, sem frv. fer fram á í launum 
læknanna, væru ekki „fullnægjandi“. 
En jeg vil segja, að það er enginn ein- 
asti embættismaður, sem fær fullnægj- 
andi bætur með þessu frv. Við stöndum 
hjer á kviksyndi káksins og ójafnaðar- 
ins, og vildi jeg gjarnan reyna að kom- 
ast út úr því, ef hægt væri. L’m póst- 
mennina er það að segja, að jeg bjóst

einlægt við, að þeir kæmu eins og hinir, 
þvi að það vita allir, að þessir embættis- 
menn höfðu við hrein og bein sultar- 
kjör að búa áður en dýrtíðin byrjaði, 
og jafnvel þrátt fyrir þær bætur, sem 
þingið „voteraði“ þeim í fyrra; að þeir 
hafi eitthvað aukreitis, hvað varðar 
þingið um það, úr því að þeir hafa helg- 
að sig þessu starfi og inna það forsvar- 
anlega af hendi? pað getur vel verið, að 
þeir vinni einhver aukastörf, og þá lík- 
lega á nóttunni, því að á daginn hafa 
þeir ekki tíma til þeirra. pað er álika 
merkileg viðbára og með prestana, sem 
eiga að fara á mis við launauppbætur 
meðan þeir fá einhvern mjólkurdropa 
úr kúnum sínum og ánum, hve dýru 
verði sem hann í raun og veru er keypt- 
ur. Jeg verð því að fylgja hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) í því áliti, að það væri 
hróplegt ranglæti, ef við færum að skilja 
ipóstmennina eftir. Jeg vil alls ekki, að 
við vísum þessum mönnum frá okkur 
og förum að leggja þá á vald hv. Ed., 
því að við hjer erum þóaðalf járveitinga- 
valdið og ættum ekki að sýnaþaðeinurð- 
arleysi að vilja ekki nota það,er öll sann- 
girni mælir með því, eins og hjer á sjer 
stað, enda hugsa jeg, að hv. Ed. muni 
þykjast hafa nóg að gera með að lag- 
færa þetta frv., þó að hún þurfi ekki 
að vera að taka þessa menn á móður- 
arma sína. Jeg veit t. d., að hv. Ed. fær 
.sýslumennina, og það jafnvel þótt fjár- 
veitinganefndin hafi nú um ekki svo 
skamman tíma verið að leita sjer upp- 
Jýsinga um þá hjá stjórninni, til þess að 
geta tekið þá með í frumvarpinu. En 
stjórnin hefir hingað til daufheyrst við 
þeim málaleitunum. pað getur verið, að 
stjórnin hafi ekki haft tíma til að sinna 
málinu fyrir öðrum nauðsynlegri hlut- 
um, en jeg verð þó að álíta, að það 
hefði hreint og beint verið skylda aðgefa
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nefndinni upplýsingar um launakjör 
þessara embættismanna, sem hún svo 
gæti bygt á till. sínar.

Jeg býst nú við, að þetta launamál sje 
nú komið svo langt, að það geti orðið 
helsta þrekvirki þessa þriggja mánaða 
þings. Jeg öfunda það ekkert af þessu 
þrekvirki, en úr því að þetta mál er nú 
einu sinni tekið fyrir, hefði átt að gera 
það rækilega og með meiri hjálp frá 
stjórnarinnar hendi en tök voru á að 
þessu sinni, og það verð jeg að taka 
upp aftur, að jeg álít, að langrjettast 
hefði verið að gera það með endurskoð- 
un á dýrtíðarlögunum. Jeg mun nú samt 
í þetta sinn fylgja nefndinni í tillögum 
Jiennar, en vona, að hv. Ed. komi betri 
skipun á þetta mál með rækilegri endur- 
skoðun á dýrtíðaruppbótarlögunum.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg vil að 
eins leyfa mjer að leiðrjetta dálítið hjá 
hv. þm. N.-ísf. (S. St.). Jeg sagði, að 
það væri gert ráð fyrir þvi, að það kæmi 
till. frá hæstv. fjármálaráðherra í hv. 
Ed. um sýslumennina, og að hann hefði 
búist við að geta ekki verið við hjer í 
dag, en jeg sagði ekki, að hæstv. fjár- 
málaráðherra hefði ekki haft tima til aís 
gera þetta, en það er reyndar fyrst fyrir 
skömmu, að þetta mál hefir komið til 
orða milli stjórnarinnar og eins hv. þm. 
úr fjárveitinganefndinni. En annarshafa 
þessar till. ekki komið frá stjórninni, 
og því eðlilegra, að þessi till. líka hefði 
komið frá fjárveitinganefnd. En svo vil 
jeg líka geta þess, að stjómin hefir ekki 
ráðið þeirri uppbót til sýslumanna, sem 
komið hefir frá landsversluninni. For- 
stjórarnir hafa ráðið henni. pess vegna 
voru þessi ummæli hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) algerlega ástæðulaus.

Sveinn ólafsson: Jeg vildi g.era grein 
fyrir atkvæði mínu í þessu máli, því 
að jeg hefi líklega sjerstöðu i því. Að 
sumu leyti get jeg látið mjer lynda u?i- 
sögn hv. þm. N.-ísf. (S. St.). En áðu. 
en jeg kem að greinargerðinni vildi 
jeg minnast lítillega þriggja hv. þgdm., 
sem hjeldu yfir mjer líkræðurvið2.umr. 
þessa máls. Jeg byrja þá á hv. frsm. 
fjárveitinganefndar (M. Ó.), en ætla þó 
ekki að vanda mjög til þeirra svara, 
því að flest af því, sem hann sagði, eða 
iaf því, sem jeg heyrði, var ekki annað 
en hártoganir á orðum mínum. En það 
var þó eitt atriði, sem jeg heyrði hjá 
honum og mig furðaði mjög á; 
það var að hann skyldi skorta einurð 
til þess að viðurkenna, að við hefðum 
talað saman um brtt. mína á þgskj. 4J4, 
um aukakennara landsskólanna. En það 
var nú samt svo, að formaður nefndar- 
Jnnar bar ekki við að mótmæla því fyrir 
sitt leyti. Vissi jeg áður, að hann var 
drengurinn meiri og vildi eigi mótmæla 
því, er satt var. Mælikvarði þessi á 
drengslund þeirra, sem mælt er við und- 
ir 4 augu, er harla glöggur.

pá er hv. 2. þm. Árn. (E. A.). Hann 
tók það strax fram í upphafi ræðu sinn- 
ar, að hann ætlaði ekki að leggjast á 
náinn. Hv. þm. (E. A.) var ógnarlega 
hóglátur, eins og fyrverandi ráðherra 
sæmir, en það var dálítið grunsamleg 
meðferð hans á sumum tölunum, og get- 
ur verið, að það hafi haft nokkur áhrif 
á atkvgr. Hann tók t. d. mann, sem hefði 
3500 krónur í laun og eftir frv. átti að 
fá 500 króna viðbót, en dýrtíðarupp- 
bótin þó að reiknast eftir 3500 kr. Eftir 
till. minni átti hún að greiðast af nýju 
laununum, 4000 kr„ og hlaut því að 
lækka úr 525 kr. í 350 kr. Hann sagði, 
að sú raunverulega uppbót, sem þeir
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fengju,yrði 115 kr., ef till. mín yrði sam- 
þykt, og að það væri svo lítilf jörleg upp- 
bót, að þingið stæði sig ekki við að 
bjóða hana, sóma síns vegna. petta hefði 
mátt segja, ef rjett hefði verið með töl- 
urnar farið. En sannleikurinn í þessu 
er sá, að hin raunverulega uppbót, sem 
hefði fengist eftir minni till., er 325 kr., 
en ekki 115 kr. Af 3500 kr. er dýrtíðar- 
uppbótin 525 kr., og af 4000 kr. er hún 
350 kr. pessi maður hafði því áður 3500 
+ 525 = 4025 kr., en hefði nú eftir till. 
minni með dýrtíðaruppbótinni fengið 
4000 + 350 = 4350 kr. En þetta hefir 
ekki neina þýðingu hjeðan af, úr því að 
’tíll. mínar eru feldar, óg má mjer þvi a 
sama standa, en mjer fanst rjett að leið- 
rjetta þennan misskilninghv.þm. (E.A.). 

pá kem jeg að hv. þm. Stranda. (M.
P.). En jeg get þó slept að athuga sumt 
í líkræðu hans. Einu vil jeg þó ekki 
sleppa. Hann lagði áherslu á það atriði 
í ræðu minni, þar sem jeg hafði tekið 
það fram, að embættismannafjöldinn 
væri orðinn svo mikill hjer á landi, að 
ef embættum yrði eigi fækkað, yrði 
nauðsynlegt, að hinir lægra launuðu em- 
bættismenn gætu haft einhverja aðra at- 
vinnu utan hjá opinbera starfanum. Jeg 
lagðist á móti þeirri skoðun, að allir 
embættismenn yrðu að vera svo laun- 
aðir, að þeir þyrftu ekki öðru að sinna 
en embættisverkum sínum. petta taldi 
bann mestu skaðræðiskenningu, og þá 
skaðræðismenn þjóðfjelaginu, er kæmu 
með slíkar till., og beinir hann því eðli- 
Jega þessu skeyti til mín.

Hvorki finst mjer nú þetta góðgjam- 
lega mælt nje viturlega hjá honum, hvað 
sem öðrum kann að finnast.

pau 900 ár, sem kristni hefir verið í 
landi hjer, hafa embættisstörf verið 
rækt í sambandi við búnað. Allan þann 
tíma hafa flestjr prestar haft búskap

með höndum, og þó rækt störf sín vel og 
sumir leyst af hendi bókmentaleg þrek- 
virki. Og í öllum embættastjettum hafa 
verið til menn, sem hafa haft öðrum 
störfum að sinna en aðalstörfum sínum, 
jafnvel í læknastjettinni, og þó hafa þeir 
líklega síst allra embættismanna tæki- 
færi til aukastárfa.

Jeg tek þetta fram af því, að mjer 
fanst, að á mig væri gerð óvingjarnleg 
og óviðkunnanleg árás, svo að jeg við- 
hafi sömu orð og hæstv. forsætisráð- 
herra hafði um till. mínar um daginn, 
að þær væru árásir á fjárveitinganefnd- 
ina. Jeg skal nefna, þm. til athugunar, 
menn úr öllum eldri embættisstjettum, 
sem auk embættanna og búnaðarins 
hafa leyst af hendi bókmentaleg þrek- 
virki. Til þeirra tel jeg Hallgrím Pjet- 
ursson, Ara fróða, Jón Espólin og Odd 
Hjaltalín. Telja mætti aðra tugum sam- 
an, sem stundað hafa bú’kap og rækt 
þó vel embættisstörf. Og það er í raunog 
veru svo, að mikill hluti þessara starfs- 
manna hefir nú svo litið að gera mikinn 
hluta ársins, eins og t. d. kennarar og 
prestar, að þeir gætu að ósekju lagt jafn- 
framt á sig önnur störf.

pá skal jeg víkja snöggvast að frv. 
eins og það liggur fyrir nú. Jeg skal taka 
það þegar fram, að jeg mun greiða atkv. 
móti frv., af því að það er kák og nær 
ekki tilgangi sínum, eins og hv. þm. 
iN.-ísf. (S. St.) tók fram, af því að hjer 
er ekki gengið að verki eins og við átti, 
og hækkuð dýrtíðaruppbótin eftir þörf- 
um þeirra, sem hnekki bíða mestan af 
dýrtíðinni. En þessi tilraun hefir mis- 
hepnast svo hrapallega, að jeg get ekki 
ljeð henni fylgi mitt. T. d. skal jeg nefna 
það, að rektor mentaskólans, sem hefir 
3600 kr. árslaun og 395 kr. dýrtíðarupp- 
bót og auk þess ókeypis húsnæði, ljós 
og hita, sem nemur að minsta kosti 2500
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kr., á að fá 500 kr. viðbót eða jafnháa 
og þeir, sem hafa 2000 kr. árslaun. Laun 
rektors verða þá samtals um 6995 kr. 
Jeg segi ekki, að þetta sjeu of há laun, 
en jeg segi, að hjer sje engin sam- 
kvæmni í eða jöfnuður.

Hjer um bil sama máli er að gegna 
um rektor gagnfræðaskólans á Akur- 
eyri. Hann hefir 3000 kr. árslaun, 672 
kr. dýrtíðaruppbót, ókeypis húsnæði, 
ljós og hita, sem nemur 2500 kr., og 
hann á líka að fá 500 kr. viðbót. Laun 
hans mundu þá nema samtals 6672 kr.

Jeg skal ekki nefna fleiri einstök 
dæmi; jeg vildi að eins láta þess getið, 
hvers vegna jeg gæti ekki stutt frv. Úr 
því er nú orðin sú ómynd, sem jeg vil 
engan þátt eiga í,og þóttmeðþvísjefeng- 
in sú bót á kjörum lækna, sem jeg vildi 
styðja, þá tjáir ekki að kaupa þeim þau 
hlunnindi með þessu handahófsverki. 
peim má líka auðveldlega bjarga með 
einfaldri þingsályktunartill., ef frv. fell- 
ur, því fremur, sem allir betur stæðir 
Iæknar hafa nú fengið dýrtíðaruppbót 
að mun af aukatekjum, eftir þingsálykt- 
unartill., sem samþykt var hjer í dag.

Inn í frv. hefir nú verið fljettað að ó- 
þörfu ákvæði um 40% dýrtíðaruppbót 
til þingmanna, og mun þessi gerhygli 
hafa átt að seiða að því atkvæði. En ekki 
skal þessi fleygur freista min, og má frv. 
fara veg allrar veraldar mín vegna, þótt 
sú uppbót týnist. Hún er mjer ekki svo 
hjartfólgin.

Hákon Kristófersson: Jeg kann betur 
við að lýsa yfir afstöðu minni til frv. 
þessa og gera grein fyrir atkv. mínu. 
Jeg greiddi atkv. móti því við 2. umr., 
af því að mjer líkaði það ekki, og það 
hefir síst skánað síðan, og líkur til, að 
það batni ekki að þessari umr. lokinni. 

það mun mega fullyrða, að þegar

þing þetta var kallað saman, munu flest- 
jr hafa haldið, að það væri gert í tilefni 
af tveim stórmálum, sem voru á döf- 
jnni, þvi margir munu hafa litið svo á, 
að brýn nauðsyn bæri til þingsaman- 
köllunar, því annars mundi hún ekki 
hafa átt sjer stað, allra sist á þeim tíma, 
,er raun varð á. Hygg jeg, að hið fyrra 
atórmálið hafi verið fánamálið og sam- 
band okkar við Dani, en hitt hafi verið 
bresku samningarnir, sem nú eru kall- 
aðir breskt valdboð, og önnur mál, sem 
stæðu í sambandi við þá; og enn fremur 
hafi þingið átt að gera ráðstafanir til 
þess að sjá landinu fyrir vörum. Jeg 
hygg, að jeg megi fullyrða, að almenn- 
ingur hafi litið svo á, að þetta væru aðal- 
málin, sem þetta þing ætti að hafa með 
höndum, og að þeim mundi það alleina 
snúa sjer. •

Hitt mun öllum hafa komið á óvart, 
að þingið hyrfi að því að taka til með- 
ferðar mál, sem hefðu stórútgjöld í för 
með sjer, svo framarlega sem þau gætu 
þolað bið til næsta reglulegs þings, sem 
saman kemur væntanlega að sumri. Við 
vitum, að slík mál tilheyra fremur 
reglulegu fjárlagaþingi heldur en auka- 
þingi. Og mjer er óhætt að fullyrða, 
að mál það, sem nú er til umr., hefði 
mátt bíða næsta þings. En að það hefir 
oi'ðið ofan á, að fariðvar að hreyfaþessu 
máli nú, mun vera afleiðing þess, hve 
þingið hefir lengi setið, og má því með 
sanni segja, að það hafi ekki til einkis 
verið.

pingið 1917 samþykti lög um dýr- 
tíðaruppbót embættismanna landssjóðs. 
Og býst jeg við, að hvorki einstakir þm. 
eða þær nefndir, sem um þessi mál 
fjöiluðu þá, hafi gert ráð fyrir, a'ó 
veruleg breyting yrði gerð á lögunum 
á þessu þingi. Hinu mun allur þorri þm. 
og sennilega alþjóð hafa gengið út frá,
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að engin veruleg breyting yrði á þeim 
gerð, fyr en ef þurfa þætti á væntanlegu 
fjárlagaþingi 1919.

pegar maður litur á frv. það, er hjer 
liggur fyrir, sjer maður, að alt annað 
hefir orðið ofan á. Nú á að gera stór- 
vægilega breytingu á þessari lagasmíði. 
pað virðist með allmiklum rökum mega 
slá því föstu, að frv. þetta sje verk hv. 
fjárveitinganefndar, og að þar komi 
fram skýrt álit hennar um það, hverjir 
sjeu ófærastir til að bera afleiðingar 
dýrtiðarinnar. pó jeg þykist þess vis, 
að þeir mætu menn, er sitja i þeirri hv. 
nefnd, hafi talið sig bæta þar úr, er 
mest var þörfin, þá get jeg ekki betur 
sjeð en að sú viðleitni hafi algerlega 
mishepnast, og má með sanni segja, að 
það veki almenna undrun, hve óheppi- 
lega leið hv. nefnd hefir farið í þessu 
máli. J?ó er ekki svo að skilja, að jeg 
telji ekki víst, að meiri hl. nefndarinnar 
telji ekki þessa leið ákjósanlegasta. En 
þeir hafa farið þá leiðina, sem þeir álitu 
þá í svipinn færasta. En þar sem svona 
er af stað farið, vona jeg, að nefndin 
taki það ekki illa upp fyrir mjer, þó að 
jeg sje á gagnstæðri skoðun, þvi að i 
sumum atriðum er sýnilegt, að nefndin 
er ekki sjálfri sjer samkvæm. pað er ef 
til vill rjett, að laun sumra embættis- 
manna eru of lág, t. d. margra presta, 
ýmsra kennara o. fl. pað hefði því átt 
að vera hlutverk nefndarinnar að bæta 
þar úr, er skórinn þrengdi mest að. En 
jeg get ekki fallist á, að nefndin hafi gert 
þetta. Sem dæmi vil jeg geta þess, að 
nefndin tekur það fram i greinargerð- 
inni, að prestar beri einna best dýrtíð- 
ina. þetta er rökstutt með því, að þessir 
embættismenn hafi framleiðslu, sem 
gefi allmikinn arð, arð, sem er auðvitað 
sýnilegri hv. fjárveitingan. en mjer og

Atþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

mörgum öðrum, sem rekum landbúnað. 
En gerum nú ráð fyrir, að þetta sje á 
rjettum rökum bygt. En þá bæri eins 
að líta á ástæður þeirra embættis- 
manna, sem ekki hafa svo umsvifamikl- 
um emættisverkum að gegna, að þeir 
geti ekki helgað krafta sína að nokkru 
leyti öðrum störfum; þó að þeir hafi 
ekki framleiðslu, þá er sama hvaðan 
peningamir koma. Eins má geta þess, að 
i 7. gr. er svo ákveðið, að forstöðumenn 
skóla fái ókeypis húsnæði, ljós og hita. 
pessi fríðindi eru svo mikil, að laun 
þessara embættismanna verða nálega 
eins há, ef ekki hærri, og ráðherralaun.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) nefndi rektor 
mentaskólans í þessu sambandi. Eftir 
þvi, er mjer tókst eftir, slepti hann úr 
nokkru af tekjum hans. pær hefi jeg 
áætlað, eftir þeim upplýsingum, er jeg
hefi fengið, þannig:

Laun .............................. kr. 3600
Dýrtíðaruppbót f. á. .. . — 495
Hiti og Ijós .................. — 2000
Húsnæði ........................ — 1200
Launauppbót samþ. á

seinasta þingi .......... — 400

Alls kr. 7695
pessum manni ætlar hv. nefnd 500 

kr. launaviðbót samkvæmt frv. það er 
ekki meining min, að jeg sjái eftir laun- 
um þessa mæta manns, heldur bendi jeg 
á þetta samræmisins vegna. J>ví gegnir 
það furðu, að nefndin skuli ekki hafa 
sjeð sjer fært að leggja það til, að laun 
þeirra manna, sem eru í virðingarmestu 
trúnaðarstöðunum, hækki að sama 
skapi, t. d. ráðherranna.

Jeg hygg mikinn mun á þvi t. d., 
hversu dýralæknirinn í Reykjavik hefir 
miklu hærri laun en aðrir læknar. Út 
á það er í raun og veru ekkert að setja.

54
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En fyrst svo er, þá er ekkert samræmi i 
því, að hann fái jafnháa viðbót og aðrir 
læknar, ef litið er til 5. gr., þar sem hjer- 
aðslæknar fá ekki jafna hækkun. (B. J.: 
Viðbót dýralæknis er 100 kr., en annara 
lækna 500). þetta getur verið rjett, en 
jeg fór eftir því, er kom fram í ræðu 
hv. frsm. (M. Ó.). þingskjalið um þetta 
hefir ekki borist mjer í hendur

pað er aldrei vinsælt að þurfa að 
nefna nöfn manna í sambandi við mál 
sem þetta er, en þó getur það oft verið 
nauðsynlegt. En jeg verð nú samt, auk 
þess er jeg hefi áður getið, að nefna 
nafn eins manns, sem er í hárri trúnað- 
arstöðu. þessi maður er landlæknirinn. 
Hann mun hafa 4500 kr. árslaun, og þar 
að auki bætti síðasta þing við hann 1000 
kr. í skrifstofufje. Enn fremur hefir 
hann verið skipaður í nefnd, sem gefur 
allmiklar tekjur af sjer. Jeg áætla þær 
tekjur ekki hærri en 4000 kr.; en menn 
úr nefndinni hafa þó skýrt mjer frá, að 
þessar tekjur verði töluvert hærri, lík- 
lega um 5000 kr. Eigi er svo að skilja, 
að jeg telji þessar tekjur eftir. En úr því 
að þessi embættismaður missir ekkert 
af launum sínum fyrir að sitja í nefnd- 
inni, má telja þetta allverulega dýrtíðar- 
uppbót. Jeg býst og við, að hann hafi 
það að auki ýmsar aukatekjur, svo sem 
af setu í verðlagsnefnd o. fl. o. fl. Kunn- 
ugir telja tekjur hans um 15 þús. kr. 
Sömuleiðis er hann þingmaður, og þó að 
það sje ekki inikils virði, þá nemur 
þingkaupið þó nokkrum hundruðum 
króna, og ef menn eru búsettir hjer og 
sleppa engum störfum fyrir þingsetuna, 
eru það þó að minsta kosti vasapening- 
ar. En hvað sem um það er að segja, þá 
virðist tæplega ástæða til 500 kr. við- 
bótar við þennan heiðursmann.

par sem nefndin sleppir engum þess- 
ara manna, en setur hins vegar ýmsa

lágt launaða embættismenn hjá, má 
segja, að þar sje hún ekki sjálfri sjer 
samkvæm. Vitanlega má segja, að geng- 
ið hafi verið fram hjá þessum mönn- 
um á síðasta þingi. En jeg lit svo á fyrir 
mitt leyti, að hlutfallið sje enn óbreytt 
milli þeirra, sem best eru launaðir, og 
þeirra starfsmanna landsins, sem lægst 
eru launaðir. pví er síður en svo, að 
nokkur ástæða sje til dýrtíðaruppbótar 
handa mörgum þeim, er hv. nefnd ber 
nú mesta umhyggju fyrir.

Án þess að jeg vilji gerast málsvari 
hv. 2. þm. Árn. (E. A.), sem er prófessor 
;að nafnbót, nje ámæla nefndinni fyrir, 
að hún hækkaði ekki við hann, þá fynd- 
ist mjer þó, að meira samræmi hefði 
verið í því, að hækka laun hans, en 
sumra annara. Embættislaun hans eru 
ekki 6000 kr., að því er jeg hygg, heldur 
eru þau fengin með sjerskildum samn- 
ingi. En jeg minnist þó ekki á þetta af 
því, að jeg telji hann vanhaldinn af 
þeim launum, heldur af því, að svn 
framarlega, sem ekki eru teknar til 
greina aukatekjur, er nema mörgum 
þúsundum, t. d. hjá landlækni o. fl„ þá 
er ekki rjett að gera það hjá öðrum.

Jeg fæ ekki betur sjeð en fjárveitinga- 
nefnd hefði getað litið svo á, að dýrtíð- 
aruppbótarlög síðasta þings væru látin 
standa óhögguð til næsta reglulegs Al- 
þingis, og þetta mál látið liggja milh 
hluta, eins og hv. þm. N.-ísf. (S. St.) 
benti á, til þess tíma.

Eftir því, sem fyrir liggur, er það 
sýnt, að hv. nefnd hefir gengið alveg 
fram hjá, ekki einungis mörgum ein- 
staklingum af starfsmönnum hins opin- 
bera, heldur heilum stjettum, t. d. sýslu- 
mönnum og prestum. Með þessu er jeg 
alls ekki að kvarta fyrir hönd þessara 
manna. J?að, sem fyrir mjer vakir, er 
einki'm samræmið. Og það verð jeg að
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segja, að því er aumkunarlega ábóta- 
vant eftir till. nefndarinnar.

Að visu er prestum eftir frv. áætlað- 
ar 8000 kr., og við þá upphæð kemur 
það fram, að launabót á að veita þeim 
einum, sem mest eru þurfandi. Frá 
sanngjörnu sjónarmiði sjeð er þetta al- 
veg rjett, en jeg get ekki sjeð, hvers 
vegna þessi sanngirni hefir verið látin 
ráða gagnvart þessum mönnum einum. 
pessir menn eru engu síður en aðrir 
embættismenn i þjónustu þjóðfjelags- 
ins, og eiga því bæði lagalegan og sann- 
gjaman rjett til launauppbótar eins og 
aðrir starfsmenn hins opinbera, og það 
þrátt fyrir það þó þeir reki búskap. 
Og það ber ekki fremur að líta á þá 
tekjugrein presta frekar en aukaatriði, 
en að líta á það, að aðrir embættismenn 
hafa meiri tekjur en aðallaunin af em- 
bættinu, af ýmsu öðru.

Jeg hefi ekki komið með brtt. við frv., 
sem fara ættu í þá átt, að færa niður 
launauppbótina til sumra embættis- 
manna og yfirleitt að koma á meiri 
jöfnuði og samræmi, af því að utan um 
þetta frv. hefir verið slegin svo þjett 
skjaldborg, að ómögulegt virðist að 
rjúfa hana, enda er það sýnt, að till., sem 
færi i þá átt að færa niður uppbót 
sumra, sem nefndir eru í frv., mundi 
ekki hafa komist hjer að, hversu rjett- 
lát og sönn sem hún hefði verið. Ein- 
hver hv. þm. hvíslaði því að hv. frsm. 
(M. Ó.) , að hann skyldi ekki svara mjer. 
Jeg var alls ekki að óska eftir þvi, enda 
Tiafa mín orð við svo góð rök að styðj- 
ast, að ekki mun gott að hrekja þau. 
Mín orð eru, nú sem fyr, að jeg vona, 
bygð á ólíkt meiri sanngimi en orð þess 
hv. þm., sem með hvíslingarnar fór, hv. 
1. þm. N.-M. (J. J.), og það vil jeg 
rsegja þeim hv. þm. (J. J.), að skoðun

mín er ekki bygð af öðrum, hvorki í 
þessu eða öðmm málum!!

þá er í 11. gr. gert ráð fyrir, að við 
rekum endahnútinn á alt þetta launa- 
mál, með því að samþykkja að veita 
okkur sjálfum 40% hækkun á dagkaupi 
okkar. Jeg vil ekki, þegar til margs er 
litið, neita því, að þetta sje sanngjörn 
krafa, en margir eru þó þeir meðal þessa 
þjóðfjelags, sem bágara eiga en við þm., 
en fá þó enga dýrtíðamppbót á vinnu 
sinni. Jeg hefði álitið, ýmsra atvika 
vegna, best fara á þvi, að engin dýr- 
tiðaruppbót væri að þessu sinni veitt 
þm., en ef hún væri nokkur, að hún 
hækkaði þó ekki frá þvi í fyrra, en nú 
hefir þetta ekki getað orðið, og sje jeg 
því ekki annað en verið sje að ýta und- 
ir aðra til þess að æskja launaviðbótar, 
auk þeirrar, sem þeir hafa þegar fengið. 
Jeg vil samt engan veginn segja, að 
þessi upphæð sje of há, en þó hefði jeg 
kunnað hinu betur, að hafa hana nokk- 
uð lægri, einkanlega vegna þess, að það 
er mikill þorri manna, sem sjer eftir 
þessari upphæð til þm., og þar sem 
vandræði ganga yfir land alt, af mörg- 
um ástæðum, hefði farið vel á því, að 
þingmenn gengju á undan í því að sýna 
sem mesta spamaðarviðleitni. Eins og 
áður hefir verið tekið fram hjer í hv. 
deild, þá hefði það verið langbesta dýr- 
tíðaruppbótin, sem þm. hefðu fengið, 
að þinginu hefði verið frestað í vor. Mig 
skal síst furða, eftir því sem nú er fram 
komið, þótt þær raddir heyrðust í sum- 
ar, er fresta átti þinginu, að það væru 
landráð, ef það hefir legið í loftinu, að 
hækka ætti kaupið. þeir, sem voru mest 
á móti þingfrestuninni, voru, að mig 
minnir, flestir búsettir hjer, enda þeim 
bagaminst að sitja á þingi um þetta 
leyti eða yfir sumartímann.
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pá vil jeg minnast á till. hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) um það að hækka kaup 
póstmanna. Eins og jeg hefi þegar lýst 
yfir, þá er jeg á móti frumvarpsómynd 
þeirri, er hjer liggur fyrir, en þó sje jeg 
mjer ekki fært að ganga móti þessari 
till., svo framarlega sem frv., sem varla 
þarf að efast um, verður samþykt. Hún 
sýnist fara í svo sanngjarna átt, sem 
verða má,borin saman við frv.,og stend- 
ur meira að segja skör framar en marg- 
ar till. í frv.. Hjer eiga hlut að máh 
menn, sem eru mjög illa launaðir. Vit- 
anlega má benda á það, að við þessa 
menn var bætt í fyrra, en sama má 
segja um marga af þeim, er nú eiga að 
fá uppbót samkvæmt frumvarpinu. En 
meðal annars, sem styður ummæli mín 
um það, að ekki hafi alment verið litið 
svo á, að launamálið yrði tekið fyrir nú, 
eru ummæli póstmeistara. Hann lýsir 
yfir því, að hann hafi gert ráð fyrir, að 
þetta mál yrði ekki tekið til umræðu eða 
áthugunar á þessu aukaþingi, og því 
hefði hann ekki komið með tillögur um 
launabætur handa póstmönnum. pað 
má virkilega með sanni segja, að þetta 
mál er að þessu sinni komið inn í þing- 
ið fyrir tilstilli margra ágjarnra manna, 
er sífelt eru viðbúnir að nota öll tæki- 
færi til að afla sjer og skjólstæðingum 
sínum fjár. Jeg get fallist á, að það 
hafi verið ilt og óþægilegt verk, sem hv. 
fjárveitinganefnd hefir haft með hönd- 
um, en jeg get ekki heldur neitað því, 
að hún hefir tekið margt til greina, sem 
ekki var ástæða til, og enn fremur á hún 
nokkra sök í ýmsu því ranglæti og ó- 
sanngirni, sem felst í þessu frv. Jeg vil, 
áður en jeg lýk máli mínu, taka fram þá 
skoðun mína, að samræmisins vegna 
get jeg ekki sjeð betur en að hv. fjár- 
veitinganefnd langi til að lækka laun 
læknanna í 5. gr., þar sem hún gerir ráð

fyrir, að þeir njóti ekki sömu uppbót- 
ar og aðrir menn. pað er sýnt, að þeir 
heiðursmenn hafa átt minni itök i hv. 
fjárveitinganefnd, en sumir af hjer bú- 
settum mönnum. þar kemst hún þó að 
þeirri niðurstöðu, sem jeg vildi að hún 
hefði komist að aftur, að frekar bæri að 
hækka laun þeirra, sem lægst hafa, 
heldur en hinna.

Fleiri orðum ætla jeg ekki að fara um 
frumvarp þetta að sinni. pað á eftir að 
koma fyrir augu þjóðarinnar og fær þar 
vonandi sanngjarnan dóm.

Bjarni Jónsson: Menn hafa verið hjer 
svo þungorðir og reiðir, að jeg á bágt 
með að stilla orð mín svo i hóf, að vel 
fari. pó mun jeg reyna, og mun jeg 
-koma sem minst inn á almenna hhð 
málsins. En þó get jeg ekki slept henni 
með öllu, en reyna skal jeg að viðhafa 
svo vingjarnleg og hlýleg orð, að eng- 
inn þurfi að reiðast þeim. pað er þá 
þetta,sem jeg enn þá einu sinni vildisagt 
hafa, að síðan peningar fjellu svo mjög 
í verði, að menn hafa orðið að bæta upp 
hinn svikna gjaldeyri, sem greitt hefir 
verið með, þá hefir það komið fram, að 
skort hefir mjög á rjettlætistilfinningu 
þm. og rjetta hugsun, en menn munu 
vilja nú ef til vill segja, að það væri ekki 
mikill skortur, en svona er það nú samt_ 
Minst bar á þessu árið 1916, en þó kom 
þegar inn þetta rangláta, sem enginn 
rjetthugsandi maður getur felt sig við 
og gerir þessa sjálfsögðu uppbót að fá- 
tækrastyrk, að gjalda þeim ógiftu 
minna kaup fyrir jafnvel unnið verk 
heldur en giftum manni. Eða hvaða 
vinnuveitandi eða húsbóndi mundi 
leyfa sjer að hafa slíkt í frammi við 
sina heimamenn. En hjer á hv. Alþingi 
er þetta haft í frammi við þessa stjett
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vinnumanna, af því að þeir sitja svo 
fastir í skuldum og rótgrónir, að þeir 
geta eki losað sig úr ánauðinni. Laus- 
ast er um peningana við læknana, sem 
allir vita að geta tekið þann kostinn að 
hætta að þjóna landinu, þar sem bæði 
er mikil eftirspum eftir þeim erlendis, 
og svo þar sem alþýða manna skilur 
það best, að hún geti ekki án þeirra hf- 
að, og vill því vinna alt til að njóta 
kunnáttu þeirra. Laust er og imi síma- 
menn og verkfræðinga, sem nóg geta 
fengið að gera og alstaðar fá atvinnu, 
bæði hjer og erlendis. pessum mönnum 
eru og veitt 6000 kr. laun, þar sem öll- 
um öðrum er að jafnaði veitt 3000 kr. 
laun. Mönnum finst það sjálfsagt að 
bjóða slíkum mönnum 6000 kr. laun, 
en enginn talar um að hækka laun há- 
skólakennaranna, sem hafa nokkuð 
yfir og undir 3000 kr. í laun, og er þó 
þessum mönnum trúað fyrir að ala upp 
mentamenn landsins. petta er hin al- 
menna meðferð á málinu, og þeir menn, 
er svo haga sjer, vonast eftir að fá hrós 
kjósenda sinna. Menn kunna að segja, 
að þeim sje vorkunn, þessum hv. þm., 
þar sem þingið hafi ekki fundið nein 
þau ráð, sem dygðu. En þessu verð jeg 
að neita, því jeg hefi sjálfur gefið því 
fullgóð ráð þessu viðvíkjandi. Jeg hefi 
sem sje hvað eftir annað borið fram 
,frv. þess efnis, að greiða laun embætt- 
ismanna eftir verðlagsskrá. Auðvitað 
hefði þetta orðið til þess, að á 1. ári 
hefði landssjóður tapað allmikilli upp- 
hæð, það ár, sem launin voru fyrst 
greidd í landaurum, en tollar og 
aðrar tekjur teknar í peningum, en hitt 
er þá ráð, að taka tekjurnar líka í land- 
aurum. Ef þessu væri þann veg farið, 
þá þyrftu menn ekki að sitja dögum 
saman á þingi og rífast um jafnauðvelt 
mál og það, hvort landssjóður skuli

borga verkamönnum sínum uppbót á. 
verðfalli peninganna.

Jeg ætla að leyfa mjer, úr því að það 
barst upp í hendur mínar bók eftir mæt- 
an og merkan mann, sem allir viður- 
kenna, og munu því ef til vill trúa bet- 
ur en mjer, að lesa upp, með leyfi for- 
seta, nokkrar linur. petta er skrifað ár- 
ið 1839, af ekki ómerkari manni en 
Tómasi Sæmundssyni.

„Landaurar eru máttarstólpi undir 
öllu bjargræði voru; þeir standa ætíð 
stöðugir, þegar einn eyrir er lagður á 
móti öðrum. Án þeirra getur maður 
síst verið, því á þeim þarf að halda til 
helstu nauðsynja, fæðis og klæðn- 
aðar, og eftir þeim verður hjer á landi 
jafnan hollast að setja afgjald og tekj- 
ur, laun embættismanna og annað því 
líkt“.

pessi orð voru sönn 1839, og þau eru 
jafnsönn í dag, eða öllu heldur sann- 
ari, vegna þess, að þá þektist ekki það 
verðfall peninganna, sem nú er. Jeg hefi 
áður nefnt, hvað það í eðli sínU er litið 
smáræði að láta t. d. mann hafa 3000 
kr. laun, því það, sem fyrir stríðið f jekst 
fyrir 3000 kr., fæst nú fyrir 8000 kr., í 
fyrra fyrir 7300 kr., nákvæmlega út- 
reiknað. par sem því landssjóður veit- 
ir 3000 kr. í laun, þá leggur hann á þá 
upphæð skatt, sem nemur 4000 kr., því 
að tilætlunin er sú, að menn geti dregið 
fram lífið á laununum. Nú er því mið- 
ur svo, að langt er frá því, að nokkuð 
sómasamlegt hafi komið fram á þing- 
inu í þessu máli. Má t. d. nefna lögin 
um dýrtiðaruppbótina, sem samþykt 
voru í fyrra, þvi að þau eru dæmalaus- 
ustu lögin, sem spurst hefir til um víða 
veröld. par er t. d. svo ákveðið, að sjeu 
verkamenn landssjóðs einhleypir, þá 
skuli þeir enga uppbót fá, en ef þeir aft- 
ur á móti eiga eitthvað af krökkum,
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þá skuli þeir fá svolitla slettu, þó ekki 
sem uppbót, heldur sem fátækrastyrk 
og meðgjöf með bömum sinum. Með 
öðrum orðum, þar er ekki nokkurt orð 
eða ákvæði, sem ekki er blóðmóðgandi 
fyrir þá, sem vinna fyrir þetta land. 
Mjer er það mikil ánægja, að jeg skuli 
vera sammála sessunaut mínum (S.St.), 
sem talinn er maður sparsamur á fje 
landssjóðs,og verð jeg að játa,aðrjettsje 
það hjá honum, að ef vei ætti að vera, 
þyrfti að breyta þessu frv. mikið, til 
þess að koma því í samræmi, Rjetta or- 
sökin til þess, að fjárveitinganefnd 
leyfði sjer ekki að koma með fullkomn- 
ara frv., mun vera sú, að hún hafi ekki 
búist við, að það mundi finna náð fyrir 
sanngjörnum(!) augum hv. deildar- 
manna, þvi það er margreynt, að ekki 
er það hugsanlegt, að neitt það geti 
gengið fram í þessu máli, sem sje rjett 
eða sanngjarnt.

petta vildi jeg nú sagt hafa um al- 
menna hlið málsins, og jeg vona, að jeg 
hafi sagt það svo mildilega, að enginn 
hai'i þurft að reiðast, enda hefi jeg valið 
þau mýkstu orð, er tunga vor á til. Nú 
vildi jeg að eins gera nokkrar athuga- 
semdir við einstaka brtt. það kom fram 
í ræðu hv. þm. Barð. (H. K.), að hann 
hugsaði, að dýralæknirinn í Reykjavík 
fengi sömu dýrtiðaruppbót og dýra- 
læknirinn á Akureyri. pessi misskiln- 
ingur er því fólginn, að allir, sem til- 
nefndir eru í 4. gr., skulu fá 500 kr. upp- 
bót, en nú er þess að gæta, að dýralækn- 
irinn í Reykjavík heyrir undir þann 
flokk frv., sem nefndur er í 5. gr., en 
þar eru þeir taldir, er eiga að fá þá upp- 
bót, að laun þeirra verði 2000 kr. Ef 
mig minnir rjett, hefir dýralæknirinn 
hjer nú orðið 1900 kr., svo að launavið- 
bót hans verður 100 kr. Jeg vil taka und- 
ir það með honum(H.K.),semhannsagði

um laun póstþjóna, og mun jeg þvi 
greiða þeirri till. atkv. mitt. pvi hana tel 
jeg rjetta. Líka mun jeg greiða atkvæði 
með tillögunni á þingskj. 431, þar sem 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) leggur það til, 
að sú breyting verði á þgskj. 423, 1. 
tölulið, að í stað 1500 kr. komi 2000 kr. 
og að 500 kr. launaviðbót verði veitt 
skrásetjaranum við landsbókasafnið. 
Jeg skal ekki fara að endurtaka vel sögð 
og sönn orð,er höfð hafa verið umþenn- 
an mann hjer í deildinni, þvi jeg er 
þeim alveg samþykkur, enda hefi jeg 
áður haft tækifæri til þess að láta áht 
mitt í ljós um hann. Svo var líka til- 
laga á þingskj. 422, sem jeg hefi borið 
fram. J?að stendur svo á, að sjerstakur 
kennari í gotnesku og engilsaxnesku 
hjer við háskólann hefir 1000 kr. laun 
í fjárlögunum. Jeg sje enga ástæðu til 
þess að undanskilja þennan mann 
þessari uppbót, því þó hann hefði jafn- 
vel 2000 kr., þá væri þó engin ástæða til 
þess að sjá ofsjónum yfir þessum 500 
kr., sem jeg ætla honum. pessi maður 
er að vísu einhleypur, en hann á sjúka 
móður, sem hann verður að ala önn 
fyrir, og svo systur, sem að visu mun 
að einhverju leyti vinna fyrir sjer sjálf. 
Annars er jeg ekki neitt nákvæmlega 
kunnugur heimilishögum, og skal því 
ekki vera orðmargur um það atriði. En 
jeg vil sjerstaklega mæla með þvi, að 
tillagan verði samþykt, sökum þess, að 
maðurinn er mjög efnilegur málfræð- 
ingur. Hann hefir sjerstaklega ráðist í 
að rekja íslenska málfræði saman við 
indogermönsk mál, og er það verk mjög 
vandasamt og seinlegt, og væri það 
mikill skaði, ef hann þyrfti að hætta 
við það starf, og þætti mjer vel unnið, 
ef þessi upphæð yrði til þess, að hann 
þýrfti ekki að taka aukatíma. Auk þess 
fæ jeg ekki skilið, að nokkur geti haft
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nokkuð að athuga við þessa tillögu, og 
skoða jeg það því af gleymsku orðið, 
að hann var ekki þegar tekinn með öðr- 
um kennurum háskólans.

Sigurður Stefánsson: Hæstv. forsæt- 
isráðherra taldi ummæli mín um af- 
skifti stjórnarinnar af þessu máli á- 
stæðulaus. J?að getur verið, að svo sje, 
frá hans sjónarmiði. En betra hefði þó 
verið, ef hann hefði fært einhver rök 
fyrir því. Hann taldi, að fjárveitinga- 
nefnd hefði verið innan handar að snúa 
sjer til forstöðumanna landsverslunar- 
innar, til þess að fá að vita, hve mikl- 
um tekjum sýslumenn gætu búist við 
fyrir störf sín viðvíkjandi versluninni. 
En jeg verð að segja, að jeg þekki eng- 
an lið framkvæmdarvaldsins á landi 
hjer, sem þingnefndir eigi að sjálfsögðu 
að snúa sjer til, annan en hæstv. lands- 
stjórn. pað getur engin nefnd verið 
skyldug til að hlaupa út um borg og 
hý, til hinna og þessara stofnana, til 
þess að safna skýrslum og upplýsing- 
um um störf og tekjur embættismanna 
landsins. Hitt verð jeg að álíta, að þar 
sem hæstv. forsætisráðherra lýsir nú 
yfir því, að koma muni brtt. frá stjórn- 
inni, um launauppbót handa sýslumönn- 
unum, að honum hafi snúist hugur síð- 
an málið var hjer til 2. umr. pá fór hann 
mjög lofsamlegum orðum um frv., eins 
og það kom frá nefndinni. Hann varaði 
menn þá við að snerta mikið við gerð- 
um nefndarinnar og virtist vera á 
sama máli og hún í öllum atriðum. En 
jjeg álít, að nefndir ættu ekki að þurfa 
að ganga eftir stjórninni um upplýsing- 
ar, sem þær þykjast þurfa að fá. Stjórn- 
in ætti að telja það skyldu sina að gefa 
öllum nefndum þær upplýsingar, sem 
hún getur, svo að gerðir þeirra geti orð- 
ið sem rjettastar og nákvæmastar.

Nú veit jeg ekki enn þá, hvernig er 
varið með þessa fyrirhuguðu uppbót 
sýslumannanna. Jeg hefi jafnvel heyrt, 
að ef til vill eigi að bæta þeim kjör sín 
á einhvern annan hátt en þingið legg- 
Mr til að gert verði við aðra embættis- 
menn, landsverslunin eigi þar að hlaupa 
undir bagga með landssjóðnum. Jeg 
skal já?a, að mjer þykir óviðkunnanlegt 
að hafa landsverslunina til að bæta upp 
kjör sýslumannanna, auk þess sem þær 
tekjur hljóta altaf að verða ærið óviss- 
ar. — Jeg segi þetta ekki af þvi, að mjer 
sje nokkurt kappsmál með launaupp- 
bót handa sýslumönnunum. En fyrst 
farið var að káka við launauppbót 
handa embættismönnum yfirleitt, þá 
var auðvitað engin ástæða til að skilja 
sýslumennina eftir. Nú heyrir maður, að 
eigi að taka þá, — ekki til bænar, held- 
ur til meðferðar í hv. Ed., og verður það 
að teljast vel farið.

Jeg hefi aldrei setið á þingi, sem jafn- 
lítil samvinna hefir verið á milli stjórn- 
ar og þings, eins og á þessu þingi. pað 
lítur helst út fyrir, að það sje markmið 
stjórnarinnar að skifta sjer sem minst 
af þeim málum, sem á dagskrá eru. 
Manni virðist helst, sem hún telji sig 
eiga að vera aðgerðalausan ánorfanda 
að öllu saman. pað getur verið holt fyr- 
ir þessa stjórn að fara þannig að ráði 
sínu, þar sem hver limur hennar hefir 
ekki meira en 5—10 atkvæði í þing- 
inu að styðjast við. En parlamentariskt 
er það ekki. pað er að sjálfsögðu hag- 
felt fyrir stjórnina að geta sagt eftir á 
við þingið, ef eitthvað fer öðruvísi en 
til var ætlast: petta hafið þið samþykt. 
Jeg ber enga ábyrgð á þvi. — Jeg skal 
svo ékki fjölyrða um þetta. Mjer finst 
sjálfsagt, að launauppbót til sýslumann- 
anna sje eðlileg afleiðing af launaupp- 
bót annara embættisinanna.
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Eftir að jeg heyrði tillögu hv. þm. 
Dala. (B. J.), um að borga embættis- 
mönnum landsins eftir verðlagsskrá, þá 
hefi jeg haft töluverða tilhneigingu til 
að fylgja henni. En það verður aldrei 
úr, að slíkt greiðslufyrirkomulag kom- 
ist á, ef þingið á að „organisera“ það 
upp á sitt eindæmi. Ef nokkuð á úr því 
að verða, þá er það stjömin, sem verð- 
ur að undirbúa það og leggja það fyr- 
ir þingið. Jeg sakna þess stórlega, ef 
landaurareikningi á alveg að verðá út- 
rýmt úr íslenskri löggjöf. En nú er 
það að komast á, eins og kunnugt er. 
J?ó jeg vilji sist bera brigður á það, að 
nú á tímum sitji vitrir menn á þingi, 
þá dettur mjer ekki í hug að halda, að 
við eða samtíðarmenn vorir reynumst 
i þessu efni djúpsærri eða framsýnni 
en forfeður vorir, sem lögðu landaura- 
grundvöllinn undir íslenska skattalög- 
gjöf, er staðið hefir óhaggaður að mestu 
leyti um allar þær aldir, sem þetta land 
hefir lögum lotið, — alt fram á síðustu 
áratugi. Jeg fyrir mitt leyti teldi það 
æma rjettarbót, ef það kæmist á, að 
landaurar yrðu aftur upp teknir. En til 
þess að beitast fyrir því að koma því á 
er enginn rjettkjörnari en landsstjóm- 
in. Nú getur vel verið, að sú stjórn, sem 
nú situr að völdum, sje á öðru máli um 
þetta efni, og er henni þá vorkunn, þó 
hún beiti sjer ekki fyrir þvi. En jeg álit, 
að það sje ekki skylda þingsins að hafa 
frumkvæði í slíkum málum, heldur 
stjórnarinnar, og það þing, sem ekki 
nýtur meiri samvinnu frá stjómarinn- 
ar hálfu en þetta þing, í þeim vanda- 
málum, sem fyrir liggja, það er að mínu 
áliti stjómarlaust. pað vantar þá sam- 
vinnu, sem á að vera milli löggjafar- 
valdsins og framkvæmdarvaldsins. pað 
er t. d. ekki þingið, sem á að segja 
stjórninni, hvar hún eigi að taka tekjur

fyrir landssjóð, heldur á þingið að heim- 
ila stjórninni að taka f je úr þeim tekju- 
lindum, sem hún sjálf hefir fundið. 
Svona er um öll stórmál, sem koma á 
dagskrá þings og þjóðar. það er ekki 
hægt að búast við því, að þingið geti, á 
þeim stutta tíma, sem því er ætlaður 
til setu, leyst af hendi eins fullkominn 
undirbúning stórra mála eins og stjórn- 
in, ef hún er stjórn sem til nokkurs dug- 
ir. Jeg skal svo ekki lengja meira um- 
ræður um þetta mál.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg hefi 
ekki tekið til máls um þetta mál hjer 
i deildinni og ætla mjer ekki að blanda 
mjer inn i málið sjálft. Enda heyrir það 
undir hæstv. forsætisráðherra, og hann 
mun halda svörum uppi fyrir stjórnar- 
innar hönd i þessu máli. En það var 
aðallega vegna þess, sem sagt hefir ver- 
ið um sýslumennina, sem jeg vildi leyfa 
mjer að gera svolitla athugasemd.' Jeg 
vil geta þess nú þegar, að það er jeg, 
sem sjerstaklega er hvatamaður að því, 
að stjórnin kemur með brtt. um launa- 
uppbót handa sýslumönnunum. Jeg álit 
það með öllu ranglátt að setja þessa 
stjett hjá, þegar flestum öðrum embætt- 
ismönnum er veitt launauppbót. pað er 
sjerstaklega ranglátt, þegar litið er á 
það, að ekki er útlit fyrir, að sýslumenn- 
irnir hafi neinar aukatekjur, sem 
nokkru nemi, af landsversluninni. peir 
mundu því verða verulega illa staddir. 
Og þeir, sem best voru settir fyrir stríð- 
ið, verða nú hvað verst úti, þvi útgjöld- 
in við embætti þeirra hafa aukist, þó 
tekjurnar hafi minkað. Sumir sýslu- 
menn hafa jafnvel tilkynt stjóminni, að 
þeir hafi engar tekjur af embættum 
sínum, heldur jafnvel halla, ef þeir fái 
ekki neina uppbót. pess vegna hafði jeg 
ákveðið að koma fram með brtt. i hv.
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Ed. um þetta atriði. Jeg bjóst satt að 
segja ekki við að geta verið á þessum 
fundi; annars hefði jeg reynt að koma 
brtt. hjer að.

Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) notar þetta 
tækifæri, eins og öll önnur tækifæri, 
sem honum bjóðast, til þess að hefja 
árás á stjómina. Jeg ætla nú ekki að 
blanda mjer inn í það mál. par er hæstv. 
forsætisráðh. til svara, svo jeg get leitt 
það hjá mjer. En eitt af þvi, sem hv. þm. 
(S. St.) tók fram, var þó þannig vaxið, 
að jeg get ekki gengið fram hjá því. Jeg 
skildi hv. þm. (S. St.) svo, að hann teldi 
núverandi stjóm frábrugðna öðrum 
stjómum í því, að hún kæmi ekki með 
teknafrv. En þetta getur alls ekki átt 
við. Frá þessu þingi hafa þegar verið 
afgreidd þrjú tekjuaukafrv., sem öll 
komu frá stjórninni. Og jeg man ekki 
betur en að hv. þm. N.-Isf. (S. St.) væri 
með þeim öllum og gerði enga brtt. við 
neitt þeirra, til að breyta þeim eða bæta. 
Jeg get því ekki annað en álitið, að hv. 
þm. (S. St.) hafi með afstöðu sinni til 
þessara frv. viðurkent það, án þess að 
hann hafi viijað, að hann hefir sýnt 
stjóminni ekki svo litið traust.

Jeg skal svo ekki fara frekari orð- 
um um þetta mál. Hæstv. forsætisráð- 
herra, sem málið heyrir undir, er fylli- 
lega maður til að halda uppi svörum 
fyrir stjórnarinnar hönd. petta frv. er 
ekki heldur komið frá stjórninni, eins 
og það er nú, heldur frá hv. fjárveit- 
inganefnd. pað frv., sem stjórnin kom 
með i fyrstu, var miklu takmarkaðra, 
náði að eins yfir nokkra menn.

pá var hv. þm. (S. St.) að fárast um, 
að stjórnin væri að leggja fyrir þingið 
ýms mál, sem eingöngu heyrðu fram- 
lívæmdarvaldinu til. Mjer er óhætt að 
fuUyrða það, að hver einasta stjórn i

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

heimi ber á þessum tímum undir þing 
sitt þau vandamál, sem fyrir koma. Og 
það, að hv. þm. (S. St.) fer að kvarta 
um þetta, er blátt áfram broslegt, það 
er blátt áfram hlægUegt. Ef stjómin 
bæri ekki vandamál sín undir þingið, þá 
er jeg viss um, að þingmenn mundu 
taka það illa upp. Hjer er því sýnilega 
verið að búa til þennan hvalablástur 
beinlínis út i loftið, og það af þessum 
hv. þm. (S. St.), sem jeg veit ekki til 
að hafi komið fram með nokkra till. til 
bóta á þessu þingi. Stjómin lagði þó 
fram dýrtíðarfrv., auk tekjuaukafrv., 
sem jeg hefi áður minst á. En það er 
skoðun mín, að það sje ekki fyrsta kraf- 
an, sem gera á til stjóraar, að hún ungi 
út svo og svo mörgum frv. pað er held- 
ur ekki fyrsta krafan, sem gera á til 
þingsins, að það búi til mikið af laga- 
frv. Jeg lít svo á, að ekki eigi að búa 
til fleiri lög en nauðsynin knýr fram.

Jeg vildi að eins gera þessar almennu 
athugasemdir, út af ræðu hv. þm. N.-ísf. 
(S. St.). Jeg fæ ekki annað sjeð en að 
árás hans á stjómina hafi nú, eins og 
endramær, við engin rök að styðjast.

Einar Arnórsson: Jeg á að vísu brtt. 
á þgskj. 426, við frv. það, sem fyrir 
liggur. En þar sem jeg tel vafasamt, 
hvort jeg þarf nokkuð að mæla með 
henni, þá hafði jeg ekki neina ástæðu 
til að taka til máls við þessa umr., hefði 
ekki hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) vikið að 
mjer í ræðu sinni áðan. En fyrst jeg er 
staðinn upp, þá ætla jeg að byrja á brtt. 
minni.

Brtt. þessi er á þgskj. 426 og fer fram 
á, að föstum aðstoðarmönnum vega- og 
vitamálastjóra verði veittar 1000 kr. í 
launauppbót, sem stjórnin skifti á milli 
þeirra eftir till. vega- og vitamálastjór-
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ans. Mig furðar, að nefndin skyldi ekki 
koma með till. um þessa breytingu, þeg- 
ar henni var bent á það við 2. umr., að 
þessir menn hefðu fallið úr. Jeg hygg, að 
fyrir nefndinni hafi vakað sú ástæða til 
þess að sleppa þessum mönnum, að 
þeim er ekki bannað að hafa aukastörf 
með höndum. En þessi ástæða er lítils 
virði, vegna þess, að embættismönnum 
er yfirleitt ekki bannað að taka að sjer 
aukastörf, sem þeir geti haft tekjur af, 
ef þeir rækja embætti sitt vel og sam- 
viskusamlega fyrir því. Löggjafarvaldið 
hefir ekkert skift sjer af því, og getur 
ekkert skift sjer af því, ef störfin eru 
ekki þvi fjarskyldari því starfi eða þvi 
embætti, sem maðurinn á að gegna. — 
Hver getur t. d. bannað lækni, sem er 
prófessor í læknisfræði við háskólann, 
að hafa á hendi aukastörf við lækning- 
ar? pað er fyrst hægt að skifta sjer 
nokkuð af aukastörfum manna, þegar 
þau brjóta á einhvern hátt í bág við það 
starf, sem þeir eiga að hafa á hendi. það 
e” því engin ástæða til að útiloka þessa 
menn, sem brtt. fjallar um, fyrir þessa 
sök, ef þeir að eins vinna þau störf, sem 
vfirmenn þeirra ætla þeim.

Svo ætla jeg að leyfa mjer að drepa 
á annað atriði, sem virðist hafa ráðið 
atkvæði manna um annað mál hjer í 
deildinni. pað kom fram í umr. um till. 
til þingsályktunar um launauppbót 
handa símamönnunum, að menn 
mundu segja upp stöðum sinum og 
hverfa frá starfinu, ef kjör þeirra væru 
ekki bætt. En vita þá hv. þm. ekki, að 
verkfræðingamir hafa ekki sjeð sjer 
fært að vinna fyrir landið, heldur hafa 
þeir gengið úr stöðum sínum og farið 
að vinna í þarfir bæjarfjelaga, eða þá 
„praktiserað“ sem sjálfstæðir verkfræð- 
ingar. Öllum er kunnugt um, að for- 
stöðumaður vegamálanna fór þessa leið-

ina fyrir skömmu. Sama er að segja 
um aðstoðarmenn vegamálastjórans. 
Mjer er kunnugt um,að einn þeirra gekk 
í þjónustu bæjarfjelags hjer á landi, og 
jeg held mjer sje óhætt að segja það 
sama um annan. pað getur ekki gert 
neitt til, þó jeg nefni nöfn þessara 
manna. pað eru þeir Jón porláksson, 
Jón fsleifsson og Hjörtur porsteinsson. 
pað hlýtur að vofa yfir þessum stöðum, 
að menn yfirgefi þær, þegar þeir geta 
annaðhvort fengið betri stöður hjá öðr- 
um, eða þá sjálfstæðan starfa. pessi 
hætta er auðvitað því meiri, sem stöð- 
urnar eru ver launaðar. — pó að jeg 
líti ekki svo á, að það sje bráðnauðsyn- 
legt að hafa altaf sömu mennina við 
hvern starfa, eins og t. d. póstmenn og 
símamenn, þá álít jeg, að það geti verið 
óheppilegt að hafa ekki sömu verkfræð- 
ingana lengst við þau störf, sem landið 
þ'arf að láta vinna.

Jeg ætlaði mjer að útbúa brtt. eftir 
formi þessarar greinar í frv. En jeg veit 
ekki, hvort nú er nokkur fastur aðstoð- 
armaður hjá vegamálastjóranum. Hjá 
vitamálastjóranum er einn fastur að- 
stoðarmaður, og eru honum ákveðin 
laun í fjárlögunum, 2500 kr. Ef ekki 
er neinn fastur aðstoðarmaður hjá vega- 
málastjóranum, þá ætlast jeg auðvitað 
ekki til, að hinn fái nema sinn hluta af 
þessari uppbót, sem brtt. nefnir.

pá kem jeg að ræðu hv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.). Hann sagði, að jeg hefði ekki 
reiknað rjett út dæmi það, er jeg tók við 
2. umr. þessa máls. pað er að visu rjett, 
að jeg hafði reiknað ofurlítið skakt, en 
sá misreikningur var minu máli í óhag, 
en hans máli í hag. Mig langar nú til að 
sýna fram á, hvernig í þessu liggur, þó' 
það komi ekki við þessari 3. umr. máls- 
ins. Jeg skal ekki tefja tímann mjög 
lengi.
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Jeg tók til dæmis mann, sem hefir 
3500 kr. í laun og 3 böm að framfæra. 
Til þess að hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) geti 
fylgst með, þá skal jeg sundurliða þetta 
dæmi nánar. (Sv. ó.: pað var ekkert 
minst á bömin í líkræðunni. pað var 
áður, sem verið var að tala um þau). 
Jú, það var minst á bömin einmitt í 
þessu sambandi. Jeg hafði ákveðinn 
ltaann fyrir augum, sem sje skrifstofu- 
stjórann á 3. skrifstofu í stjórnarráðinu. 
Hann hefir nú í árslaun kr. 3500,00 + 
dýrtíðaruppbót af því, kr. 525,00 = kr. 
4025,00. Eftir till. hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
ó.), ef þær hefðu verið samþyktar, þá 
hefði þessi embættismaður fengið í laun 
kr. 4000,00 + dýrtíðaruppbót af því, kr. 
325,00 = 4325,00. Svo er þess að gæta, 
að þegar dýrtíðaruppbót er reiknuð af 
upphæð, sem nemur 4000 kr., þá er að 
eins veitt uppbótin af launaupphæðinni, 
en ekki neitt framfæringaf je. pessi mað- 
ur, sem jeg tók til dæmis, missir þvi 
3x70 kr., eða 210 kr. pegar svo er reikn- 
aður út mismunur kjaranna eftir lög- 
um um æðstu stjóm landsins ásamt lög- 
um um dýrtíðaruppbót embættismanna 
og sýslunarmanna landssjóðs, og aftur 
eftir frv. þvi, sem fyrir liggur, ef brtt. 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) hefðu verið 
samþyktar, þá verður mismunurinn 
ekki 115 kr., eins og jeg sagði við 2. 
umr., heldur 90 kr. — Nú getur maður 
gengið lengra og hugsað sjer, að þessi 
embættismaður eigi 6 börn innan við 
14 ára aldur. pá hefði hann tapað 120 
kr. frá því, sem hann nú hefir, ef hinar 
margnefndu till hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
hefðu verið samþyktar.

Annars er ekki ástæða tilaðfaralengra 
út í þessa sálma. pað er búið að ræða 
um þetta hjer í deildinni, og hv. deild 
liefir sýnt, að hún kunni að meta till. 
hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) að verðleikum.

Jeg sje því ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um þær.

Eitt atriði í ræðu hv. þm. Barð. (H. 
K.) tel jeg rjett að minnast á. pað var 
um þingfararkaupið. Hann ljet svo um 
mælt, að sumir þm., tók ef til vill fram 
berum orðum, að það væru Reykjavik- 
urþingmenn, mistu einkis í af störfum 
sinum við þingsetu. Segjum svo, að 
þetta sje rjett hjá hv. þm. (H. K.). En til 
hvers myndi það þá leiða? Ef hans hugs- 
anagangur væri rakinn, myndi það leiða 
til þess, að þeir ættu ekki að fá neitt 
þingfararkaup. (H. K.: petta er útúr- 
snúningur). Ef þeir fá þingfararkaupið 
sem kaup fyrir unnið verk,þá erekkiunt 
að gera upp á milli Reykjavikurþing- 
manna og utanbæjarþingmanna. Menn 
gæti greint á um, hver hafi unníð mest 
verk á þinginu. En enginn mun þó vilja 
halda því fram, að maður geti ekki unn- 
ið sitt verk af þeirri ástæðu einni, að 
hann sje Reykvíkingur.

En það er alls ekki rjett, að þeir 
þingmenn, sem búsettir eru í Reykjavik, 
sleppi engu af störfum sínum fyrir þing- 
setuna. Mjer þætti gaman að vita, hvað 
hv. þm. (H. K.) veit um þetta. Hvort 
veit hann um það, að jeg hefði ekki 
getað varið tíma mínum mjer til gagns 
og þarfa, hefði jeg ekki verið bundinn 
við þingsetuna? Jeg býst við, að hv. þm. 
(H. K.) yrði ógreitt um svör, er hann 
ætti að fara að sanna, að jeg hefði ekki 
getað gert neitt annað fyrir utan em- 
bættisstörf mín. Og sama mætti segja 
um flesta aðra Reykjavíkurþingmenn. 
En óþarfi er að fara út í slík atriði og 
segja, hvað menn hefðu gert við tíma 
sinn, ef þetta hefði verið eða ekki verið. 
pað væri sama sem jeg segði um hv. 
þm. Barð. (H. K.), hvort hægt væri að 
sanna, að þessi hv. þm. (H. K.) hefði 
unnið að búum sínum, en ekki legið



872Mál, ekki útrædd.
Briðabirgðalaunaviðbót til embættismanna.

871

Eeima í leti og ómensku, hefði hann 
ekki setið á þingi í vor. En auðvitað 
geng jeg að þvi vísu, að bæði hann og 
aðrir hv. þm. hefðu unnið að búum sín- 
um, ef þeir hefðu setið heima.

Gísli Sveinsson: Jeg vildi að eins segja 
eitt orð í tilefni af ummælum hv. frsm. 
(M. Ó.) um skrásetjarann við lands- 
bókasafnið. Jeg skil þó orð hans á þá 
leið, sem hann hafi fremur mælt þau i 
gamni heldur en sem mótmæli gegn 
brtt. minni, sem hann var áður búinn 
að lýsa sig fremur hlyntan, að því er 
mjer skildist.

Hv. frsm. (M. Ó.) gat þess, að ekki 
gæti skrásetningarstarfið talist aðalstarf 
mannsins, þar sem hann hefði tekið 
lögfræðipróf. En svo stóð á, að ekki var 
hægt að vinna jafnmikið á landsbóka- 
safninu í vetur er leið og ella hefði 
verið gert, sökum kolaskorts. pessi mað- 
ur, er hafði áður stundað lögfræðinám 
um nokkur ár, en hætt við það og horfið 
að öðrum rannsóknum, er hugur hans 
hneigðist meir að, notaði nú þennan 
tíma til þess að ljúka lögfræðiprófinu. 
Jeg veit ekki,nema fleiri sjeu þeir en jeg, 
sem vilja meta þetta meira og álíta það 
meira „frægðarstrik“ en þótt hann 
hefði notað þennan tíma til þess að leita 
sjer annarar atvinnu, t. d. við skriftir. 
En auðvitað á starf hans við safnið að 
vera aðalstarf mannsins í öllum eðlileg- 
um tilfellum, og er það líka fyllilega.

jþegar talað er um að bæta kjör starfs- 
manna landsins, verður ekki komist hjá 
þvi að bæta upp þessum manni og öðr- 
um, er stendur líkt á fyrir. Og mæli jeg 
þetta ekki af því, að jeg viti ekki, að 
aðrir hv. þm., og þar á meðal hv. frsm. 
(M. Ó.), eru mjer að sjálfsögðu sam-
mála í þessu efni.

l'mr. frestað.

A 61. fundi í Nd., þriðjudaginn 2. júlí, 
var fram haldið 3. umr. um frv. 
(A. 419, 422, 423, 426, 431, 432, 436, 
437).

Hákon Kristófersson: Jeg hygg, að hv. 
2. þm. Arn. (E. A.) hafi misskilið nokk- 
uð af orðum þeim, er jeg sagði í gær. 
Hv. þm. (E. A.) fór þannig með mín 
orð, að jeg hefði sagt, að þeir þm., sem 
búsettir eru í Reykjavík, þyrftu engu að 
sleppa niður af störfum sínum. petta 
voru ekki mín orð, en jeg sagði einungis 
allra helst ef þeir ekki þyrftu að fella 
niður önnur störf“, og það hygg jeg 
vera, í flestum tilfellum. Hefði hv. þm. 
(E. A.) því eins getað sparað sjer sumt 
af ummælum sinum. Einnig er það stað- 
leysa, að jeg hafi haldið því fram, að 
þeir þm., sem eru búsettir í Reykjavík, 
væru síður vel vinnandi en þm. utan af 
landi. Síður en svo. pað er t. d. alkunna 
um hv. 2. þm. Árn. (E. A.), hvilíkur af- 
kasta- og vinnumaður hann er. En hitt 
er annað mál, að þeir standa ólíku betur 
að vígi að sinna þingstörfum heldur ent 
þm. utan af landi, og þeir eru betur 
haldnir með 8 kr. í dagpeninga heldur 
en hinir með 10 kr. Um það er óþarfi 
að fara mörgum orðum; það segir sig 
sjálft.

pá sagði hv. þm. (E. A.), að jeg 
myndi ekki geta leitt rök að því eða 
líkur, að hann hefði ekki getað unnið 
sjer neitt til gagns og þarfa á þessum 
tíma, hefði hann ekki orðið að sinna 
þingstörfum. Jeg fór alls ekki inn á 
það svið, og hefði hv. þm. (E. A.) því 
getað sparað sjer þau ummæh, er hann



Mál, ekki útrædd.
Bráflnbirgðalannaviðbót til erabætlismanna.

874873

viðhafði í sambandi við þetta. En þvi 
hefir þó verið haldið fram, að kennar- 
ar þyrftu sumartímann til þess að búa 
sig undir kensluna næsta vetur, og ef 
þeir gætu ekki sint því sakir anna, kæmi 
það ef til vill niður á nemendum þeirra. 
— Eftir því mundu það verða læri- 
sveinar hv. þm. (E. A.), er yrðu fyrir 
halla af þingsetu hans, en hann ekki.

Jeg verð að taka undir með hv. þm. 
N.-Isf. (S. St.), að besta dýrtíðarupp- 
bótin til þingmanna utan af landi hefði 
verið að fresta þinginu fyrir löngu. En 
aðalmótstaðan gegn því mun hafa kom- 
ið frá þingmönnum í Reykjavík, og get- 
ur verið, að það sje af þeirri ástæðu, að 
þeir sjeu þeim mun glöggskygnari en 
áðrir þm. Mæli jeg þetta þó ekki til hv. 
þm. V.-Sk. (G. Sv.), enda telst hann ekki 
lengur til Reykjavíkurþingmanna. En 
hv. 2. þm. Árn. (E. A.) sagði við mig i 
„privat“-samtali í vor, að ef þinginu yrði 
frestað, myndi hann krefjast þingfarar- 
kaups síns eins og það sæti. Sú krafa 
hefði þó að minsta kosti ekki stuðst við 
neina sanngirni, hefði hann getað aflað 
sjer tekna á annan hátt!

pað eitt lá í orðum mínum, að þm. 
þeir, sem búsettir væru í bænum, gætu 
jafnt annast um störf sín sem fyr, þó að 
þingið sæti, en ekki hitt, að þeir ynnu 
þingstörf sín ver en aðrir. það var útúr- 
snúningur, og er leitt til þess að vita, að 
hv. 2. þm. Árn. (E. A.) skuli vera búinn 
þeim eiginlegleika að fara rangt með 
orð annara og snúa út úr þeim, eins og 
svo oft hefir sýnt sig.

pað má geta þess í þessu sambandi, 
að engum þm. utan af landi kom til 
hugar, að þingið sæti lengur en 5—6 
vikur. En nú hefir það þegar setið í 11 
vikur, og enginn veit, hve langt muni 
til þingloka. Af þessu leiðir, að þm. utan

af landi verða enn ver úti heldur en 
hefðu þeir vitað þetta fyrirfram.

Jeg hygg, að jeg hafi ekki fleira að 
segja að þessu sinni. Jeg ann hv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) þeirrar sæmdar, sem hann 
hefir aflað sjer með því að snúa út úr 
orðum mínum, og mun ekki mæla til 
hans fleiri orðum, nema hann gefi mjer 
sjerstakt tilefni til þess.

Sveinn Ólafsson: Jeg þykist vita, ef 
hv. þingdm. vantar ekki of marga á 
fund, að frv. muni sigla beggja skauta 
byr út úr deildinni, og mun því gagns- 
lítið deila um það. Samt vildi jeg lýsa 
yfir því, að þótt jeg greiði atkv. gegn 
frv. í heild sinni, þá er það ekki af þvi, 
að jeg álíti ekki brýna þörf á einhverri 
launaviðbót til sumra starfsmanna 
landsins. En jeg á ekki kost á að greiða 
atkv. með uppbót til þessarar manna, án 
þess að jeg verði um leið neyddur til að 
leggja lið hinu mesta misrjetti, sem 
fram hefir komið á síðustu þingum í 
þessu launabóta- og dýrtíðarmáli.

Jeg er því samþykkur að veita lækn- 
um í útkjálkahjeruðum uppbót. Sömu- 
leiðis eiga prestar, og þó einkanlega 
bændumir, að fá einhverja frekari upp- 
bót, póstmenn og ýmsir aðrir starfs- 
menn, sem við sultarkjör sitja. En þegar 
ekki er hægt að samþykkja þetta án af- 
arkosta, sem jeg tel vera, þá hlýt jeg 
að setja mig móti öllu málinu, enda er 
frv. þetta það skrípi, sem ekki á stuðn- 
ing skilið, eins og áður hefir nógsam- 
lega verið tekið fram. petta er þá grein- 
argerð fyrir afstöðu minni og atkv., og 
vildi jeg um leið mælast til þess, að 
hæstv. forseti láfi fara fram nafnakall 
um frv.

Loks vil jeg víkja örfáum orðum að 
hv. 2. þm. Arn. (E. A.). Jeg veit ekki,
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nema hann hafi „skuldskrifað“ mig fyr- 
ir þeim 115 kr., er við deildum hjer um 
við 2. umr. og hann staðhæfði að væri 
raunveruleg uppbót þess manns, sem 
fengi laun sín nú hækkuð úr 3500 kr. í 
4000 kr., en í stað þess að fá dýrtíð- 
aruppbót af 3500 kr., eins og áður, fengi 
uppbót eftir minni till. af 4000 kr.

Jeg þarf nú tæplega að endurtaka það, 
að þetta er allsendis rangt. Dýrtiðarupp- 
bót eftir lögum nr. 59, 26. okt. 1917, er 
525 kr. af 3500 kr. og 350 kr. af 4000 kr. 
pess vegna verður hinn sami munur, ef 
»till. mín hefði fram gengið, 325 kr., en 
ekki 115 kr. En hitt er annað mál, að 
með því að breyta dæminu og gera ráð 
fyrir, að hlutaðeigandi maður ætti börn, 
jafnvel 6 börn, eins og hv. þm. (E. A.) 
gerði, þá gæti uppbótin orðið minni og 
maðurinn jafnvel tapað á henni. petta 
þurfti jeg ekki að láta segja mjer; það 
lá í augum uppi, og var þó alt að einu 
yinningur meiri en 115 kr., þótt kaup- 
þegi hefði 2 börn. petta var því að eins 
gert til þess að breiða yfir skekkjuna 
hjá hv. þm. (E. A.), og er þessi barna- 
reikningur því algerlega fyrir utan efn- 
ið, alveg úti á þekju. Mætti segja, að hv. 
þm. (E. A.) hefði „barnað fyrir mjer 
söguna“, ekki einu sinni, heldur 6 sinn- 
mn, og það er sitthvað en að hnekkja 
hárrjettum reikningi.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg þarf ekki 
að fjölyrða um málið að þessu sinni. 
Jeg vildi að eins drepa á nokkur atriði, 
er komu fram í ræðu hv. frsm. (M. 
ó.) í gær, sem jeg er ekki samþykkur og 
get ekki leitt hjá mjer að minnast á.

Hv. frsm. (M. Ó.) gat þess, að nefndin 
hefði reynt að fara svo skamt, sem hún 
hefði frekast getað. Af þeirri ástæðu 
hafi nefndin ekki getað fylgt till. minni 
um launabætur póstmanna. En þar finst

mjer sparsemin koma ómaklega niður. 
Póstmenn hafa allra starfsmanna lands- 
ins minst laun, en mikla vinnu, og munu 
fáir eiga skilið að fá uppbót betur en 
þeir. pótti mjer því vænt um, að hv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) skýrði það frekar, er jeg 
hafði sagt um þetta atriði.

Hv. frsm. (M. Ó.) sagði, að ef póst- 
mönnum fyndist staða sín ekki lifvæn- 
leg, þá gætu þéir skift um stöðu og leit- 
að annarar atvinnu, er væri betur laun- 
uð. pessu er fyrst til að svara, að hið 
opinbera hefir ekki leyfi til skapa mönn- 
um þau kjör, að þeir geti ekki lifað við 
þau, heldur verði að hröklast frá starfi 
sínu. í annan stað er þess að gæta, að 
þar sem þeir bera svo mikla peninga- 
ábyrgð, þá er ábyrgðarhluti að skamta 
þeim svo lág laun, að þeir geti ekki 
dregið fram lífið. Dæmi eru til þess, að 
menn hafa gripið til þeirra ráða, sem 
ekki eru viðfeldin og þeir hefðu ekki 
gripið til, ef þeim hefði verið launað 
sæmilega.

J?að skýtur og allskökku við, er hv. 
frsm. (M. Ó.) ljet um mælt, er till. um 
uppbót til símamanna var til umr. Hann 
kvað þá nauðsynlegt að launa sima- 
menn svo vel, að þeir þyrftu ekki að 
stökkva frá starfi sinu. Menn kæmu ó- 
vanir að símanum, en þegar þeir væru 
orðnir vanir starfinu, þá hrökluðust þeir 
oft og einatt í burt vegna þess, að þeim 
nægðu ekki laun sin. petta er alveg rjett. 
En það nær engu síður til póstmanna 
en til símamanna. Allflestir bestu póst- 
afgreiðslumennirnir hafa sagt starfa 
sinum lausum; þeir hafa ekki treyst sjer 
til að lifa við þau kjör, sem þeim hafa 
verið boðin. Og nú alveg nýlega hafa 
nokkrir menn farið frá pósthúsinu.

Jeg er á því, að menn verði fyrst í 
stað, að minsta kosti hjer í bænum, var- 
ir við þá breytingu, sem verður á af-
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greiðslu póstsins. Maður sá, sem haft 
hefir þann starfa að bera út póstinn hjer 
í bænum, hefir nú sagt þeim starfa laus- 
um, og býst jeg við, að erfitt verði að 
fá mann í hans stað.

Jeg þarf nú ekki frekar að leiða rök 
að nauðsyn þeirri, sem á er þessu máli. 
Jeg gerði það í gær, og hefir enginn mót- 
mælt því, er jeg þá sagði. En til frekari 
árjettingar skal jeg geta þess, að póst- 
afgreiðslumenn, t. d. á brjefhirðingar- 
stöðum úti um land, verða víst fegnir 
að losna við þann starfa, því að þókn- 
unin, sem þeir fá, mun naumast 
hrökkva fyrir kaffi og veitingum handa 
póstinum. Jeg skal nú nefna af handa- 
hófi nokkra staði, t, d. Egilsstaði. Svo 
er nú ástatt að vísu, að bóndinn þai 
mun standa sig vel, þótt hann hafi engan 
ágóða af póstafgreiðslunni, enda er það 
vitanlegt, að hann fær minna en ekki 
neitt fyrir verkið, og er því ekkert und- 
arlegt, þótt hann vilji gjaman Iosna við 
þesskonar starf, enda hefir hann æskt 
þess. A brjefhirðingarstaðnum í Skrið- 
dal hefir hlutaðeigandi maður afsagt að 
hafa brjefhirðinguna á hendi. Annar 
hefir nú verið fenginn til þess, og frá- 
biður hann sjer slíkan bagga. Svipað 
mun vera ástandið hjer nærlendis, svo 
sem t. d. á Lágafelli. Svo að þetta nær 
lengra en að eins til póstafgreiðslu- 
manna í Reykjavík eða kaupstöðunum, 
því að það er úti um alt land. pað sýn- 
ist því ekki að nauðsynjalausu, að farið 
er fram á einhverjar bætur til póst- 
manna.

Nú hafa komið fram við till. mína 2 
brtt. Er önnur þeirra á þgskj. 436, og 
vill hún breyta þannig, að í stað 15000 
kr. komi 8000 kr. Bót kynni nú að vera 
í þessu; því neita jeg ekki. En þó vil jeg 
mælast til þess, að hv. deild fallist ekki 
á þessa brtt., þvi að það er of lítil hækk-

un. Verði þessi till. samþykt, hækkar 
þóknun til póstmanna, svo lág sem hún 
var áður, um ein 13%. En líti maður á 
hækkanir til annara embættismanna, þá 
nema þær þetta frá 14—70%. Og þar 
sem það er ómótmælt, að þessir starfs- 
menn, póstmennirnir, eru lægst launað- 
astir allra, þá kann jeg ekki við, að þeir 
fái lægstu uppbótina. Mjer hefði þótt 
eðlilegra, að þeir hefðu verið settir ofar- 
lega í hækkanastiganum.

Enn er komin fram önnur brtt., frá 
hv. þm. S.-p. (P. J.), um að í stað 15000 
komi 10000 kr. Hún er að vísu nokkru 
nær, en þó nemur hækkunin þar ekki 
nema um 16%. Brtt. mín fer fram á að 
hækka þóknun póstmanna um 25%, 
og get jeg ekki annað en álitið hana sva 
sanngjarna, sem verða má. En ef hv. 
þingdm. geta þó ekki fallist á hana, 
þá vona jeg, að þeir samþ. þó fremur 
till. hv. þm. S.-J?. (P. J.), en ekki till. 
hv. þm. Stranda. (M. P.), sem vill lækka 
uppbótina meira.

Magnús Pjetursson: Jeg skaut fram í 
gærkveldi brtt.,er jeg sá, að máliðmyndí 
ekki lúkast þá, til þess að bæta úr kjör- 
um póstmannanna. Jeg segi „bæta úr“ 
vegna þess, að jeg er sannfærður um, að 
brtt. hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) nær ekki 
fram að ganga, en ef svo væri, að meiri 
hl. þm. vildi samþykkja hana, þá geta 
þeir það eins fyrir því, þótt þessi brtt. 
sje fram komin.

En að jeg fór svo langt niður, eða nið- 
ur í 8000 kr., er af því, að jeg byggi till. 
á nokkuð öðrum grundvelli en hv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.) byggir sína. Hv. þm. 
(J. B.) ætlast sem sje til, að uppbótin 
verði 25% og nái til allra starfsmanna 
póstmálanna. En jeg geri ráð fyrir, að 
hún nái ekki til allra, heldur einungis 
til þeirra, er helst þurfa. (J. B.: pað geri
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jeg líka). Og ef gengið er út frá því, þá 
álít jeg, að 8000 kr. muni hjálpa mikið. 
Jeg geri ekki ráð fyrir, að póstaf- 
greiðslumenn þeir, er fengu ef til vill 
alt að 30% launahækkun á síðasta þingi, 
ætlist aftur til launabótar á þessu þingi. 
Eins verð jeg að segja, að jeg hafði ekki 
gert ráð fyrir því, að brjefhirðingar- 
menn, sem aldrei hafa fengið borgun, 
svo neinu nemi, fyrir það starf, yrðu 
þessarar uppbótar aðnjótandi. Og ef 
bæta ætti þeim upp svo, að það gætu tal- 
ist nokkur borgun, þyrfti að ætla þeim 
miklu meira en 25%. Hvaða borgun get- 
ur það t. d. heitið, þótt brjefhirðingar- 
maður, sem hefir 20 kr. þóknun, fengi 
25%, eða 5 kr. í viðbót, og hefði þá alls 
25 kr.? Menn leysa þetta starf alment 
af hendi eins og smáskyldustarf, sem 
ekki taki að krefjast fullrar borgunar 
fyrir, og sje jeg ekki, að mögulegt sje 
fyrir þingið að kippa þessu í lag, því að 
enginn vafi er á því, að ef nú á að byrja 
að launa þessum mönnum svo, að sæmi- 
legt sje, þá þýðir ekki að nefna 15 þús., 
heldur mætti þá sennilega fara upp und- 
ir 100 þús. kr. hækkun til póstmálanna.

Jeg læt mjer nú í ljettu rúmi liggja, 
hvort till. mín eða hv. þm. S.-þ. (P. J.) 
verður samþykt. það er sama hvor er, 
og við vissum ekki hvor af öðrum er 
við bárum þær fram. Jeg býst sem sagt 
við, að önnurhvor þeirra verði samþykt. 
En þetta vil jeg leggja áherslu á, að ef 
till. hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) verður 
ekki samþ., þá sjái póstmeistari um, að 
uppbótin komi niður þar, sem hennar 
er mest þörf, en ekki hjá öllum póst- 
mönnum yfirleitt.

Úr því að jeg stóð upp, þá vildi jeg 
minnast á það, sem hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.) var að tala til mín í gær. Jeg tók 
nú ekki vel eftir þvi, sem hann ságði, én 
hann var vist eitthvað að fetta fmgur út

í það, að jeg hafði á móti þeirri stefnu 
hans í launamálum. pað hefir verið mis- 
skilningur hans, sem kom fram í því, að 
hann vildi láta launa embættismenn 
landsins þannig, að ætlast væri til, að 
þeir hefðu einnig aðra atvinnu — naum- 
ast vísvitandi misskilningur, heldur mis- 
skilningur bygður á skilningsleysi — að 
jeg vildi banna mönnum þeim, er starfs- 
þrek og starfslöngun hafa, að fást við 
störf utan síns embættis. pað var ekki 
meining mín, heldur hitt, að jeg vildi 
ekki hinda menn með lögum til þess að 
leita sjer aukastarfa. En jeg kalla menn 
bundna til þess með lögum, ef þeim eru 
svo illa launuð störf sín í landsins þarf- 
ir, að þeir neyðist til að leita sjer auka- 
atvinnu til að geta lifað.

Enn fremur var sami hv. þm. (Sv. 
Ó.) að nefna dæmi þess, að ýmsir þarf- 
ir og þjóðnýtir menn hefðu afkastað 
miklu utan embættis síns. Nefndi hann 
til Hallgrím Pjetursson. Jeg veit ekki, 
hvort hv. þm. S.-M. (Sv. Ó.) hefir þá 
hugmynd, að hann hafi með kveðskap 
sínum verið að reka atvinnu til þess að 
geta hfað. Kann ske hann ímyndi sjer, 
að hann hafi verið að skrifa undan 
prentsmiðjunni! Svo verð jeg nú að 
segja það, að þótt t. d. prestar gefi út 
guðfræðibækur og prjedikanir og yrki 
sálma, þá er það að, mínu viti, ekki ut- 
an starfssviðs þeirra, heldur i því.

Hefi jeg svo ekki ástæðu til að segja 
fleira, en vildi að eins drepa á þetta 
skilningsleysi hv. þm. (Sv. Ó.).

Forsætísráðherra (J. M.): Jeg var bú- 
inn að biðja um orðið í gær, en satt að 
segja hefði jeg vel getað slept að segja 
nokkuð. það var að eins örlitil athuga- 
semd, út af ræðu hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.), sem jeg vildi gera, en hæstv. fjár- 
málaráðherra (S. E.) hefir nú svarað
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því, svo að jeg gæti slept því. En jeg vil 
þá að eins geta þess, að jeg dreg það 
mjög í efa, að svo sje, sem hv. þm. (S. 
St.) sagði, að hann hafi aldrei setið á 
þingi, þar sem minni samvinna hafi ver- 
ið milli þings og stjórnar en nú. Jeg 
hygg nú reyndar, að hann þurfi ekki að 
leita langt aftur í tímann til þess að 
minnast þings, sem hann hefir setið á, 
þar sem samvinnan var langtum minni, 
— jafnvel frá hans sjónarhóli sjeð.

Annars varð jeg ekki var við, að hv. 
þm. (S. St.) segði nokkuð málinu til 
upplýsingar, en mjer virtist hann að eins 
nota tækifærið til þess að taka stjórnina 
til meðferðar, eða öllu heldur til bænar. 
Jeg býst við, að það sje rjettara að segja, 
að hv. þm. (S. St.) hafi viljað taka 
stjórnina til bænar; hann er stöðugt að 
taka stjórnina til bænar, eins og prest- 
um er títt, og einatt er gert, til þess að 
hjálpa þeim til að skilja við, sem örðugt 
er um það.

Pjetur Jónsson: Jeg ætlaði að mæla 
nokkur orð með brtt. minni, en hv. þm. 
Stranda. (M. P.) hefir nú mælt með 
sinni brtt. á þann hátt, að það getur átt 
við mína, af því þær eru sömu stefnu, 
og get jeg þvi skírskotað til þess, er hann 
sagði.

Að eins vil jeg geta þess, að ef athuga- 
uð er hækkunin í launatill. f járveitinga- 
nefndar af hundraði hverju, þá er 
sú uppbót þetta 15—20%? á launum 
flestra embættismanna, sumstaðar 
minna, en sumstaðar að vísu nokkuð 
meira. En ef maður tekur laun póst- 
manna, þá eru þeim áætlaðar í fjárlög- 
unum nú ca.45 þús. kr., og er þá við- 
bótin eftir till. minni rúmlega 20% til 
jafnaðar. En það er nú ekki ætlun mín, 
að þessu fje skuli úthluta „procentvis“,

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

heldur eftir ástæðum. Jeg hefi ekki gert 
ráð fyrir því, að farið yrði að skifta sjer 
af brjefhirðingum, sem eru mest í hönd- 
um presta og bænda úti um land, en 
auðvitað er á valdi póstmeistara að gera 
það, ef honum sýnist svo, í einstökum 
tilfellum.

Jörundur Brynjólfsson: Að eins stutt 
athugasemd. Brtt. mín ber það með sjer, 
að jeg ætlast til, að fjenu verði úthlutað 
eftir þörfum, en ekki hundraðstölu, 
enda tók jeg það fram, að póstmeistara 
væri trúandi til að skifta því rjettlát- 
lega. Væri fjenu skift eftir hundraðs- 
tölu, þyrfti ekki að ræða um rjettláta 
skiftingu.

En viðvíkjandi því, sem hv. þm. S.-p. 
(P. J.) sagði, þá er hækkunin eftir till. 
hans ekki 20%, heldur liðug 16%.

ATKVGR.
Brtt. 431, a. og b. samþ. með 14 :1 atkv.

— 423, 1., svo breytt, samþ. með 
13 :1 atkv.

— 423, 2. samþ. með 14 shlj. atkv.
— 423, 3. samþ. með 13 shlj. atkv.
— 422 samþ. með 14 : 9 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. J., B. K., E. A., E. Árna., 
G. Sv„ J. J„ J. M„ J. B„ M. 
G„ M. P„ S. St„ porl. J„ B. 
Sv„ Ó. B.

nei: B. St„ E. J„ H. K„ P. J„ P. 
O„ P. p„ St. St„ Sv. Ó„ pór. J.

M. Ó. greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (S. S. og porst. J.)

fjarstaddir.
— 423, 4. samþ. með 13 shlj. atkv.
— 426 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 423, 5. samþ. með 16 :1 atkv.
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Brtt. 423, 5. samþ. með 16 :1 atkv.
— 436 tekin aftur.
— 437 samþ. með 14 :2 atkv.
— 432, svo breytt, samþ. með 14 shlj. 

atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 : 

8 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: P. J., S. St., porl. J., porst.
J. , J?ór. J., B. Sv., B. J., B.
K. , B. St., E. A„ E. J., G. Sv., 
J. J., J. M„ J. B„ M. P„ M. Ó.

nei: P. O„ P. p„ St. St., Sv. Ó„ 
E. Árna„ H. K„ M. G„ Ó. B.

Einn þm. (S. S.) fjarstaddur.

Frv. afgr. til Ed.

launaviðbót til embættismanna og fl„ 
eins og það var samþ. við 3. innr. í Nd. 
(A. 442).

Á 57. fundi í Ed„ fimtudaginn 4. júlí, 
var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu. — 
Afbrigði leyfð og samþ.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg vil 
leyfa mjer að leggja það til, að máli 
þessu verði vísað til fjárveitinganefnd- 
ar, að umræðu lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 9 shlj. atkv.

Á 56. fundi i Ed„ miðvikudaginn 3. 
júlí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um bráðabirgða-

Nefndarálit kom ekki. Frv. var því 
ekki framar á dagskrá tekið og varð

ekki útrætt.



C. Þingsályktunartillögur

1. Dýrtiðarnppbót af ankatekjnm 
lækna.

Á 34. fundi í Nd., miðvikudaginn 29. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um heim- 
ild handa landsstjóminni til þess að 
greiða hjeraðslæknum og aðstoðar- 
læknum dýrtíðaruppbót af aukatekjum 
þeirra (A. 244).

Á 35. fundi í Nd., fimtudaginn 30. 
maí, var till. tekin til f y r r i u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var till. aftur tekin til fyrri 
umr. (A. 244, 268).

Flm. (Gísli Sveinsson): pessi tillaga 
er, eins og menn geta ráðið í, komin 
fram vegna þess, hvemig málinu um 
hækkun á taxta lækna er komið. Við, 
sem berum þessa tillögu fram, og auk 
þess ýmsir aðrir hv. þingmenn, erum 
þeirrar skoðunar, að þegar öll kurl 
koma til grafar, þá sje nú hætta orðin 
á, að síðari villan sje að verða verri 
hinni fyrri, eða með öðrum orðum, að 
verra sje að hækka hin föstu laun 
lækna heldur en að deildin hefði fall- 
ist á taxtahækkunina. Jeg var þeirrar 
skoðunar, að sjálfsagt væri að gefa 
læknum heimild til þess, eins og sakir 
standa, að hækka taxtann, og ýmsir 
vildu fara meðalveg í þeirri hækkun og

komu með brtt. í þá átt, að taxtahækk- 
unin yrði ekki jafnmikil og frv. fór 
fram á, en sú brtt. kom ekki til at- 
kvæða, heldur var svo að segja i þagn- 
arþei ákveðið að drepa frv. En slikri 
óbilgimi gátu menn ekki unað, og síst af 
öllu læknar, og þvi er nú frv. um hækk- 
un á launum lækna komið fram. En 
um þetta hefir áður verið rætt, svo að 
jeg skal ekki þreyta hlustir hv. þm. með 
því að rifja það upp aftur.

Jeg lýsti því þegar yfir við 1. umr. 
um hækkun á föstum launum lækna, að 
mjer væri ekki um, að málinu hefði ver- 
ið hleypt inn á þá braut, og mjer er illa 
við það enn þá, og það meðal annars 
af þessum ástæðum.

1 fyrsta lagi virðist það alt til þessa 
hafa verið þegjandi samkomulag hjer 
í þinginu að ákveða ekki á þessum 
tíma föst laun neinna embættismanna 
til frambúðar, heldur bæta þeim upp 
að einhverju leyti verðfall peninganna 
i öðru formi, eða með dýrtíðaruppbót- 
inni svo nefndu. Og í öðru lagi finst 
mjer það hljóti að verða bein afleiðing 
þess, ef föst laun lækna verða hækkuð, 
að aðrir embættismenn, sem ekki eru 
betur settir, komi á eftir og krefjist 
launahækkunar, og þeir eiga eins heimt- 
ingu á því, að verða teknir til greina.

En þó að jeg geti ekki aðhylst þetta 
frv., sem hjer hefir legið fyrir, þá tel 
jeg það með öllu rjett, að læknar eigi 
kröfu á meiri launauppbót heldur en 
þeir hafa nú, og hygg jeg, að allir hv.
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þm. sjeu mjer sammála um það. pess 
vegna er þá líka þessi tillaga komin 
fram, og fer hún í þá átt, að veita lækn- 
um ekki að eins dýrtíðaruppbót af föst- 
um launum, heldur líka af aukatekj- 
um, og til þess að eitthvað muni um 
þessa uppbót, ekki af aukatekjun- 
um og föstu laununum samanlögðum, 
heldur hvoru í sínu lagi. pað er kunn- 
ugt, að dýrtíðaruppbótin getur orðið 
á 800 kr., en verður það ekki hjá lækn- 
um nú; en ef við bætist uppbót á auka- 
tekjunum, þá getur upphæðin alls orð- 
ið allveruleg. Auk þessa er maúni kunn- 
ugt um það, að margir læknar fara nú 
þegar hærra í þvi, sem þeir taka fyrir 
verk sín, en heimilað er í reglugerðinni 
um taxta lækna. J?á er það enn eitt at- 
riði, sem gerir þessa tillögu aðgengi- 
legri heldur en hækkunina á föstu 
laununum, og það er, að hjer bera lækn- 
ar laun sín úr býtum fyrir unnin verk 
sín. Hjer er ekki þeim ljelega og ónýta 
gert jafnhátt undir höfði og þeim góða 
og nýta, heldur fær sá læknirinn, sem 
mest er sóttur og mest hefir að gera, 
mestu uppbótina, því að hann hefir með 
því meiri aukatekjur eða borgun fyrir 
störf.

pessi tillaga er því miklu rjettlátari 
heldur en frv. pessi stefna er þá líka í 
fullu samræmi við taxtahækkunina, þar 
sem þeir einir njóta uppbótarinnar að 
nokkru ráði, sem erfiða mest og bestir 
eru eða mest sóttir hjeraðslæknanna. 
Jeg hygg þvi, að öllu vel athuguðu, að 
þetta verði happasælasta leiðin út úr 
máhnu, eins og það er nú komið, en 
ef einhver skyldi geta bent á aðra leið 
betri og sanngjarnari, þá sje jeg enga 
ástæðu til að spyma við henni, heldur 
mundi það miklu fremur gleðja mig.

Jeg býst við, að þessari tillögu verði

vísað til f járveitinganefndar, og jeg geri 
það beint að tillögu minni, að svo verði 
gert, og sömuleiðis býst jeg við, að frv. 
verði líka vísað þangað. Jeg tel því vist, 
að þessari umræðu verði frestað þang- 
að til fjárveitinganefnd hefir farið um 
málið sínum höndum, því eins og 
kunnugt er, hefir sú nefnd fengið sjer- 
staka „skikkun“ til þess af deildinni að 
fjalla um slík mál sem þessi.

Jeg finn svo ekki ástæðu til fleiri orða 
út af þessu máli.

Einar Arnórsson: Jeg hefi ásamt hv. 
þm. Stranda. (M. P.) leyft mjer að bera 
fram brtt. við þingsálvktunartill. þessa, 
og fer hún í þá átt, að uppbótin af auka- 
tekjunum nemi 100%. þessi tillaga er 
því í samræmi við þá till. hv. fjárveit- 
inganefndar, er ætlaðist til, að hækkun- 
in á gjaldskránni næmi 100%. Að eins 
er sá munurinn, að gjaklið er greitt af 
öðrum en nefndin ætlaðist til, en jeg 
býst við, að þar sem hv. fjárveitinga- 
nefnd taldi þá hækkun rjettláta, þá telji 
hún einnig þessa tillögu okkar sann- 
gjarna.

Jeg er samþykkur hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) um, að málinu verði vísað til frek- 
ari athugunar til fjárveitinganefndar, 
úr því deildinni fanst hún best fallin til 
þess að athuga þessi launamál.

ATKVGR.
Brtt. 268 tekin aftur til siðari umr.
Tillgr. samþ. með 15 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. með 15 : 1 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 538) með 13 shlj. atkv.
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A 60. fundi í Nd., mánudaginn 1. júlí, 
var till. tekin til síðari umr. (A. 244, 
268, n. 424).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg ætla 
ekki að flytja neina framsöguræðu fyrir 
nefndarinnar hönd, því að nefndin hefir 
að eins látið þessa till. koma í deildina 
til þess, að hún geti ráðið ráðum sínum. 
En eftir því, sem þessu máli hefir reitt 
af hjer í deildinni, þá þótti nefndinni 
nauðsyn á að bæta kjör lækna. Sumir 
hafa lýst yfir því, að þeir sjeu ekki á- 
nægðir með þá uppbót, sem gert er ráð 
fyrir í launauppbótarfrv. embættis- 
manna. Og meiri hl. nefndarinnar taldi 
þá 500 kr. uppbót allsendis ófullnægj- 
andi; jafnvel má telja líklegt, að hún 
nægi ekki til þess að halda þessum em- 
bættismönnum í embættinu. petta vil 
jeg biðja hv. deildarm. að athuga. Jeg 
er sannfærður um, að ef læknar fá ekki 
hærri bætur á þessu þingi, þá fara þeir 
að leita fyrir sjer um betri embætti, og 
eftir því, sem jeg veit best, mun engin 
skotaskuld fyrir lækna að afla sjer betri 
starfa, því eftirspurn er mikil eftir þeim 
í öðrum löndum. En jeg hygg, að deildin 
mundi þá álíta ver farið.

Jeg skal ekki fjölyrða frekar um till. 
þessa. Jeg býst við, að aðalflutnings- 
maður hennar taki til máls og mæli með 
henni. Jeg skal að eins geta þess, að í till. 
felst sú stefna, sem hreyft hefir verið, að 
öll uppbótin sje goldin úr landssjóði.

Gísli Sveinsson: pað er rjett, sem hv. 
frsm. (M. P.) tók fram, að jeg og fleiri 
af þeim, er fluttu till. þessa, höldum 
fast við hana, og sje jeg eigi ástæðu til 
annars en ráða hv. deild til að sam- 
þykkja hana. Nú hefir verið ákveðið i 
þessari hv. deild, að allir læknar skuli 
verða aðnjótandi 500 kr. launahækkun-

ar, og þarf jeg eigi að taka það fram, að 
sú leið er að mínu skapi verri, að lands- 
sjóður greiði uppbót eða viðbótviðföstu- 
launin. En eins og kunnugt er, þá er það 
ekki fáanlegt, að þingið samþykki, að 
þeir, sem lækninn nota, greiði honum 
uppbót að sínum hluta. En nú er það 
svo frá mínu sjónarmiði og líka fullyrt 
af öðrum, að sú launauppbót, sem lækn- 
um er ákveðin í frv. um bráðabirgða- 
launabætur embættismanna, nægi ekki 
til þess, að þeir sætti sig allir við að vera 
kyrrir í embætti sínu, þó að sumir 
mundu verða það eftir atvikum. Og það 
tel jeg ófært, að stofnað sje í þann voða, 
að læknar fari frá emb.ætti sínu.

pað gerir læknum leið þá, sem farið 
er fram á í till. þessari, aðgengilegri, að 
í henni er gert ráð fyrir, að þeir fái meiri 
hækkun en ákveðin er í frv., miðað 
við tekjur þeirra og fyrirhöfn við lækna- 
störfin. Og get jeg ekki fallið frá því, að 
þetta sje rjettlátasta leiðin, eigi að eins 
að lögum, heldur og gagnvart læknun- 
um sjálfum og sjúklingunum.

Jeg fæ ekki sjeð, að það sje á móti 
þessari till., þó að þeir, sem mikil störf 
hafa á hendi, fái hærri uppbót.

Hjer er borin fram brtt., sem jeg 
veit ekki hvort flm. halda fast við, um 
að þessi dýrtíðaruppbót verði 100%. En 
af því að þessi till. er miðuð við það 
ástand, sem var í ákvörðunum þingsins, 
en ekki er nú, hygg jeg, að hún verði 
tekin aftur. pá liggur að eins fyrir till. 
min, og vona jeg, að hv. deild taki henni 
vel, því að með henni er þó að nokkru 
bætt úr ástandinu, hvað þetta mál 
snertir.

Sveinn ólafsson: Af því áð jeg er með- 
flutningsmaður þessarar till., get jeg 
eigi leitt hjá mjer að segja nokkur orð.

Eins og hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) tók
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fram, hafa orðið allmiklar breytingar 
á þessu máli síðan till. þessi kom fram, 
þar sem nú eru líkur til, að læknar fái 
til jafnaðaruppbótar 500 kr. hver. pess 
vegna efast jeg um, að till. eigi nú við.

Við 2. umr. launabótamáls embættis- 
manna, sem nýlega er afstaðin, kom það 
í ljós, að menn vildu eigi aðhyllast dýr- 
tiðaruppbót, sem væri miðuð við laun 
læknanna uppbætt og því aukin. Jafn- 
vel hv. þm. Stranda. (M. P.) var svo 
hlálegur, að vilja eigi þiggja fyrir lækn- 
anna hönd 75 kr. hækkun á dýrtíðar- 
uppbótinni, sem till. mín í þvi máli laut 
að. Jeg get vel skihð, að honum þyki 
þetta lítil uppbót. En 20 kr. uppbót eftir 
þessari till. er þó minni. Hann hefir 
sem sje gefið þá upplýsingu, að auka- 
tekjur margra lækna sjeu 50—500 kr. 
Af 50 kr. aukatekjum mundi uppbótin 
eftir þessari till. verða 20 kr., af 100 kr. 
40 kr., af 200 kr. 80 kr. J>að er álika 
upphæð og áður stóð til boða, og tekur 
varla máli að bjóða það, fremur fyr- 
nefndum 75 kr. Jeg get þess vegna ekki 
felt mig við að fylgja þessari till., eins og 
hún nú er. Jeg vil ekki móðga hv. frsm. 
(M. P.) með því að bjóða stjettarbræðr- 
um hans þessa uppbót, úr því að jeg var 
svo óheppinn að styggja hann með 75 
kr. uppbótartilboðinu.

Jeg veit vel, að lækna, sem hafa mikil 
störf — um 2000 kr. aukatekjur — 
munar um uppbótina. En um slíka dýr- 
tíðaruppbót er það að segja, að hún 
kemur niður þar, sem síst skyldi; því 
þeir, sem hafa rýrustu embættin, þurfa 
helst á uppbótinni að halda. Jeg sje þess 
vegna ekki til neins að bjóða 20 til 200 
kr. uppbót þeim, sem mesta hafa þörf- 
ina; þeim getur engin styrkur í því ver- 
ið, að vel stæðir stjettarbræður þeirra 
fái þrefalda til fjórfalda uppbót.

Jeg mun þvi ekki fylgja till. úr því,

sem nú er komið, og líkt mun vera um 
suma meðflutningsmenn mína.

Jeg fæ ekki sjeð, að uppbót af 50 kr. 
geti komið í veg fyrir það, að læknar 
segi af sjer, eins og hv. frsm. (M. P.) og 
hv.þm.V.-Sk. (G.Sv.)óttuðust svo mjög, 
því að þeir læknar, sem ekki hafa meiri 
aukatekjur, hafa mesta þörf fyrir að 
segja af sjer, og ef sá er vilji þeirra, 
trúi jeg ekki, að þeir spekist við 20—40 
kr. uppbót, jafnvel ekki þótt hún næði 
200 kr.

Jón Jónsson: Jeg hefi skrifað undir 
nefndarálitið með fyrirvara, af því að 
jeg vildi sjá, hvernig færi með launa- 
frv., áður en tillagan kæmi fram.

pað er satt, sem sagt hefir verið, að 
nú er komið í óvænt efni með launa- 
málið. pað hefir verið vikið frá þeirri 
stefnu, sem ómótmælanlega er rjett, að 
bæði landssjóður og sjúklingar greiði 
hlutfallslega launaviðbót handa lækn- 
um. Jeg og fleiri hafa viljað fara milli- 
veg, sem sje þann, að uppbótin kæmi 
ekki að eins frá sjúklingunum, heldur 
og einnig úr landssjóði. En svo fór, að 
þessi till. var feld, og jeg verð að segja, 
að það var illa farið; því að jeg veit, að 
margir vilja ekki ganga þá braut, að 
læknar fái uppbótina einvörðungu úr 
landssjóði. En nú er í raun og veru ekki 
hægt að verða við kröfu lækna, úr því, 
sem komið er, nema með því móti, að 
gjalda þeim uppbótina úr landssjóði, 
annaðhvort með launaviðbót eða upp- 
bót af aukatekjum, eða hvorttveggja. 
Nú heyri jeg á hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), 
að hann álítur eigi þörf á að samþykkja 
tillöguna, þar sem læknum eru ætlaðar 
500 kr. hverjum í launahækkun. Jeg 
veit eigi, hvort aðrir hv. þm. eru sömu 
skoðunar.

Vjer verðum að sýna þessari stjett
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fulia sanngirni, því að hún er mjög virð- 
ingarverð og hefir mikið og vandasamt 
verk að vinna. Er ekki ofsagt þó sagt 
sje, að hún sje með þörfustu stjettum 
þessá lands.

Jeg skal játa það, að mjer var illa við 
að samþykkja þessa tillögu, eftir að jeg 
sá, að sú leið var farin, að bæta föst 
laun lækna og annara embættismanna 
með sjerstökum lögum, og mjer er enn 
illa við að greiða henni atkvæði mitt. 
Jeg álít það ekki skyldu okkar, sem 
voru með taxtahækkuninni, að svara 
fyrir æfilok þessa frv. pað er hinna sök 
að bæta fyrir gerðir sínar í því máli. En 
jeg geri ráð fyrir,að læknar verði óánægð- 
ir með málalokin, ef ekki verður bætt 
úr fyrir þeim frekar en gert er i frv. 
Og það er mjög leitt, ef læknar verða 
svo óánægðir og taka gerðir þingsins 
svo illa upp, að þeir ef til vill segja af 
sjer embætti. það er leiðinlegt að geta 
ekki gert þessari stjett manna til hæfis, 
því að jeg tel þá alls góðs maklega, eins 
og raunar hverja aðra stjett embættis- 
manna, en það verð jeg þó að játa, að 
þessir menn eru einhverjir þörfustu 
embættismenn þjóðarinnar. pá ber 
þess að gæta, að þeir hafa ekki hingað 
til farið fram á eða heimtað launabæt- 
ur, heldur hafa þeir sýnt mikla hæ- 
versku og hógværð. Jeg verð því að 
greiða tillögunni atkvæði mitt, þó mjer 
sje það móti skapi, bæði af þvi að jeg 
tel þá leið ranga, sem greiða vill alt úr 
landssjóði, og svo er fjárhagur lands- 
ins svo erfiður, að ilt er að þurfa að 
ganga þessa leiðina.

Ekki er hægt að segja með vissu, 
hversu miklu þessi dýrtíðaruppbót 
næmi, en jeg get hugsað mjer, að hún 
nemi alt að 20 þús. kr., eða einhvers- 
staðar milli 10 og 20 þús. kr. í fjárveit- 
inganefndinni óaði okkur við að hækka

laun lækna um 1000 kr., ekki af því að 
læknar ættu það ekki skilið,, heldur af 
því að okkur fanst þetta vera svo mikil 
og há upphæð; þess vegna lögðum við 
það til, að föstu launin yrðu hækkuð 
rnn 500 kr., og svo yrði læknum leyft 
að hækka taxtann um 50%. Ef þessi til- 
laga verður samþykt, býst jeg við, að 
læknar muni líta svo á, að þingið hafi 
viljað taka fult tillit til óska þeirra, og 
það mun þá líka láta nærri, að þeir fái 
þær bætur, sem þeir fóru fram á að fá. 
Jeg verð að álíta það virðingarvert hjá 
læknum, að fara fram á, að gjaldskrá- 
in yrði hækkuð, því að svo lít jeg á það 
mál, að þeir hafi vitað, að þröngt var 
í búi hjá landssjóði og hafi því ekki vilj- 
að íþyngja honum með frekari kröfum.

Hefði jeg verið viss um, að þeir menn, 
sem greiddu mótatkvæði taxtahækkun- 
arfrumvarpinu, greiddu atkvæði með 
þessari tillögu, þá hefði jeg greitt atkv. 
móti henni, en jeg get ekki verið viss 
um, að þeir fari svo að ráði sínu, og 
síst af öllu eftir að hv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.), sem bæði er meðflutningsmaður að 
þessari till., og þar að auki var einn 
þeirra manna, sem veittu taxtafrv. bana- 
sárið, hefir lýst yfir því, að hann muni 
snúast í móti þessari tillögu. En jeg vil 
ekki verða meðal þeirra, sem vilja úti- 
loka lækna frá allri frekari hækkun, 
og verð jeg því að brjóta odd af oflæti 
mínu og greiða till. atkvæði; því það 
er eina leiðin til þess að greiða úr mál- 
inu, úr því sem komið er.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) drap á, að 
uppbótin kæmi niður þar, sem síst 
skyldi, en það get jeg ekki talið rjett 
hjá hv. þm., því jeg verð að telja það 
rjett, að þeir læknar fái.mesta uppbót- 
ina, sem verða altaf að vera út um 
hvippinn og hvappinn og fara verða 
yfir fjöll og firnindi, til þess að berj-
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ast gegn sjukdomunum. Enda er það^hermt hjá hv. þm. (J. J.), enda höfum 
ekki rjett, að þeir læknar fái mest laun-^'við sýnt það með atkvæðagreiðslunni 
in, sem sitja í erfiðustu hjeruðum, svo^um launahækkun lækna, og er því ó-
erfiðum, að þeir slíta sjer út langt fyr- 
ir tímann, til þess að geta rækt sina erf- 
iðu köllun. Einmitt þessir menn eiga 
uppbótina best skilið, því að verður er 
verkamaðurinn launanna.

Jörundur Bryn jólfsson: Jeg ætlaði 
mjer að láta þetta mál afskiftalaust og 
taka ekki til máls um það, en nú hefir 
hv. 1. þm. N.-M. (J. J.) sagt svo margt, 
sem jeg get ekki látið ómótmælt. Ef 
nokkur vafi hefði leikið á um það, áð- 
ur en hann tók til máls, að tillagan yrði 
ekki drepin, þá skil jeg ekki, að sá vafi 
geti verið enn þá til, því að mjer finst 
hv. þm. (J. J.) hafa með ræðu sinni 
kveðið upp dauðadóm yfir tillögunni. 
Hann lýsti að vísu yfir því, að hann 
mundi fylgja tillögunni, en röksemdir 
hans voru alt annað en vel fallnar til 
þess að auka henni fylgi.

Hv. 1. þm. N.-M. (J. J.) drap á það, 
að þeir hefðu ekki fallist á að hækka 
taxtann; hefðu vikið frá þeirri rjettu 
stefnu, að almenningur borgaði nokk- 
uð af launauppbót lækna. Jeg skil ekki 
í þvi, hvernig hv. þm. (J . J.) getur sleg- 
ið fram þessari staðhæfingu órök- 
studdri, þar sem það stendur óhaggað, 
að slík hækkun á taxta mundi helst 
koma niður á sjúklingunum, og afleið- 
ing þess mundi verða sú, að fátækling- 
arnir mundu fremur hliðra sjer hjá því 
að sækja lækninn. Og þó ekki hefði 
verið nema þessi ástæða ein, þá hefði 
hún verið nægilega mikilsverð til þess 
að fella taxtahækkunarfrv.

pá gat hv. sami þm. (J. J.) þess, að 
við, sem felt hefðum taxtahækkunina, 
hefðum látið það í ljós, að við vildum 
bæta úr kjörum lækna. pað er rjett

þarft að draga það í efa. pað eru tals- 
verðar bætur fólgnar í launafrv. fyrir 
lækna, þó þær sjeu ekki alveg eins há- 
ar og æskilegt er. En mjer er það ó- 
skiljanlegt, að þeir skuli helst ekki vilja 
telja þetta launabætur, sem voru með 
taxtafrv., þar sem það er sannað, að 

hluti lækna hefir minna en 500 kr. 
í aukatekjur; þó að gjaldskráin hefði 
verið hækkuð, mundi hækkunin aldrei 
hafa orðið meiri en 500 kr. hjá þessum
(4 hluta, svo að þeir verða ekki fyrir 
neinum skaða, þó að þeir fengju ekki 
meiri uppbót; það væru þá helst þeir, 
sem tekjurikari væru. Svo er það og 
hálfu hjákátlegra að vera altaf að stag- 
ast á þessari gjaldskrárhækkun, þar sem 
því hefir verið lýst yfir, í Læknablað- 
inu, að læknar taki tvöfalt meira- gjald 
fyrir störf sín en gjaldskráin heimilar. 
pessar röksemdir eru ærið ljettar á 
metunum og standa á völtum fótum.

pá gat hv. þm. (J. J.) þess, að það 
væri ekki þeirra skylda, er með taxta- 
hækkuninni hefðu verið, að bæta kjör 
lækna, heldur væri það þeirra, er felt 
hefðu gjaldskrárhækkunina. pað er nú 
ekkert vafamál, að hollara er að greiða 
þessa hækkun til lækna úr landssjóði 
heldur en að taka fjeð af sjúklingun- 
um, og hálf leiðinlegt er, hve fast sumir
hv. þm. halda i það.

pað virðist þvi vera rjett, sem hv.
þm. N.-p. (B. Sv.) sagði, að það væri 
að gera sjúklingana að gjaldstofni. Jeg 
get ekki sjeð nokkra ástæðu til þess að 
fara þá leið, jafnvel þó nokkrir læknar 
yrðu fyrir það að bera skarðan hlut 
frá borði.

Hv. þm. (J. J.) drap á, að það væri ilt ef 
læknar tækju illa upp fyrir þingmönn-
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um, að taxtahækkunin hefði verið feld. 
En jeg hygg, að þó að svo yrði, þá væri 
erfitt að benda á ástæðurnar til þess 
með rökum. Jeg get ekki sjeð, af hvaða 
ástæðu þeir eiga að reiðast, þvi að þeir 
segjast taka hærra gjald af sjúklingum 
heldur en gjaldskráin leyfir, og það hef- 
ir maður svart á hvítu, i blaði lækna- 
fjelagsins. peir um það, hvort það er 
rjett; það er ekki á mína ábyrgð. Hitt 
efast enginn um, að læknar eru alls 
góðs maklegir, og jeg þykist hafa sýnt, 
og býst við hv. þm. yfirleitt, að þeir 
sjeu alls góðs maklegir. pað er alls ekki 
rjett að draga það inn í umr., að þm. 
vilji ekki sinna kröfum lækna.

pað má geta þess hjer,að margir hjer- 
aðslæknar hafa látið þá skoðun í ljós, 
að þeir vildu einna sist kjósa það, að 
fá launauppbótina af sjúklingum.

pá drap hv. þm. (J. J.) á það, að 
læknar hefðu sýnt mikla hæversku og 
hógværð í þessu máli. Ó já, það fer nú 
eftir þvi, á hvaða mælikvarða það er 
mælt. pað sem þeir hafa látið til sín 
heyra, hefir ekki borið vott um neina 
sjerstaka hógværð. pá mintist sami hv. 
þm. (J. J.) á það, að rjett hefði verið 
hjá læknum að hafa einmitt farið fram 
á taxtahækkun, þar sem þeir hafi vitað, 
að fjárhagur landssjóðs var þröngur. 
peir hafa vitað, að nóg fje var í kistu- 
handraða sjúklinganna! petta hefði ekki 
átt að koma fram, því það er ekki lækn- 
um til lofs, þvi það hefði ekki átt að 
vera aðalkapp lækna að taka sem mest 
fje úr vasa sjúklinganna. Enda ætti það 
að vera læknum ljóst, að þeir eru ekki 
eingöngu til vegna launanna, heldur 
jafnframt þó að minsta kosti til þess að 
gæta heilbrigði manna.

Jeg ætla nú ekki að fjölyrða frekar 
um þetta mál. Jeg hefði ekki sagt eitt

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

einasta orð um till., sem jeg er meðflm. 
að, ef hv. 1. þm. N.-M. (J. J.) hefði ekki 
haldið þessari gjaldskrárhækkun enn 
fram.

Jeg segi ekkert um það, hvort jeg 
greiði atkv. með eða móti till., þó jeg 
hafi nú þegar ráðið við mig, hvernig' 
jeg muni láta atkv. mitt falla.

Gísli Sveinsson: Mjer finst ekki vera 
hægt að kref jast minna af meðflm. þess- 
arar till., ef þeir á annað borð standa 
upp til þess að halda ræðu, en að þeir 
lýsi yfir, hvort þeir vilji nú greiða atkv. 
með henni eða móti. Mjer finst eðlilegt, 
að þm. eins og hv. 1. þm. N.-M. (J. J.) 
minni á það, hvernig farið hefir verið 
með þetta mál. Jeg skil heldur ekki, að 
þeir, sem drápu taxtafrv., skuli vera 
svo hörundsárir, að þeir þoli ekki að 
heyra taxta nefndan, en þó finst mjer 
líklegt, að þeir, sjeu nú farnir að sjá 
eftir þvi, hverja útreið taxtahækkunin 
fjekk; annars væri tal þeirra út í blá- 
inn. Jeg skal svo ekki tala frekar um 
það atriði eða fara áð verja læknana, því 
að jeg hefi ekki lesið orðin í Læknablað- 
inu sjálfu, sem mest hneyksla. En sann- 
ast að segja finst mjer það ekkert til- 
tökumál, þótt þeir lýsi skoðun sinni í 
blaði sinu, og jafnvel þó að þeir lýsi 
henni með talsvert hörðum orðum og 
skorinort. — Jeg veit ekki betur en að 
„kollegar“ hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) hafi 
nýlega skrifað í blað sitt allsnúðuga 
grein í garð hv. þm. út af kennaramál- 
unum, og hefir enginn þm. hlaupið upp 
til handa og fóta og farið að barma sjer 
út af því. Síst af öllu ættu þó hv. þm. 
að láta slikt hafa áhrif á atkvgr. sína, 
eins og jafnvel hefir komið fram.

Annars voru það orðin, sem hv. 1. þm.
57
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S.-M. (Sv. Ó.) viðhafði um þessa till., 
sem jeg vildi tala nánar um. Fyrst var 
hann meðflm. að till. þessari, en nú er 
hann sýnilega mótsnúinn henni, og virt- 
ist mjer það vera þrent aðallega, sem 
hann hafði á móti henni.

Fyrst og fremst var það, að honum 
virtist dýrtíðaruppbótin of lítil hjá sum- 
um læknum til þess, að hann í þessu ár- 
ferði, sem nú er, vildi verða til þess að 
veita hana. í fyrstu kom það til mála, að 
þessi uppbót ein yrði látin nægja, og þá 
virtist mjer ekki betur en að hann teldi 
hana nægilega. (Sv. ó.: Jeg sagði aldrei, 
að hún væri nægileg). Jeg get ekki geng- 
ið út frá öðru, þar sem hann hóf þá eng- 
in andmæli. Nú hafa þó læknar fengið 
afgreitt frá þessari deild 500 kr. hækkun 
á föstum launum sínum, og eiga að fá 
þetta að auki, svo að maður skyldi ætla, 
að hv. þm. (Sv. Ó.) þætti nú of langt 
farið, en ekki of skamt. pau stinga lika 
dálítið í stúf, þessi ummæli hv. þm. (Sv. 
Ó.), við það, að ekki er lengra síðan en i 
fyrradag, að hann vildi veita kr. 2,50 sem 
uppbót til tiltekinna embættismanna. 
Annars má benda á það út af orðum 
sama hv. þm. (Sv. Ó.), að ekki er það 
vel trúlegt, að þeir sjeu margir læknar, 
sem hafi ekki meira en 50 kr. í auka- 
tekjur, og þess vegna mun líka óhætt að 
telja uppbótina meiri en 20 kr.

í öðru lagi sagði hv. þm. (Sv. Ó.) það, 
og reyndi að sanna með rökfimi sinni, 
að þessi uppbót kæmi mest niður þar, 
sem síst skyldi, eða með öðrum orðum 
hjá þeim, sem mest hefðu að starfa. 
Eftir minni skoðun á málinu ætti þetta 
ekki að vera mótbára gegn till., heldur 
meðmæli, og þess vil jeg biðja hv. þm. 
(Sv. Ó.) að gæta, að þessi uppbót kemur 
ekki fremur misjafnt niður nú heldur 
en í upphafi göngu sinnar, er hann gerð- 
ist meðflm. hennar. En það má vera, að

þessi umskifti hv. þm. (Sv. Ó.) standi 
eitthvað í sambandi við þá skoðun hans, 
að hann virðist vilja hlynna að þvi, að 
embættismenn reyni til þess að fá lifs- 
uppeldi sitt með því að gefa sig við öðr- 
um störfum en þeim, er þeir eiga sjer- 
staklega að fást við.

í þriðja lagi taldi hann það ástæðu 
fyrir því að vera mótsnúinn þessari till., 
að læknar mundu eins fyrir það hlaupa 
úr embættum, þótt þeir fengju þessa 
uppbót. En til þess er engin ástæða að 
hugsa svo, eða að minsta kosti ekki nú 
fremur en áður. Læknarnir fóru fram 
á dálitla taxtahækkun eingöngu, og 
verða þeir ekki ver settir með þeim till., 
sem upp á síðkastið hafa komið fram, 
sumpart til hækkunar fastra launa.sum- 
part um dýrtíðaruppbót á aukatekjum.

Svo held jeg ekki, að jeg þurfi að 
mæla frekar með þessari till., þvi að 
það hefir einnig verið gert rækilega af 
öðrum. Frumtill. læknanna um bót á 
kjörum þeirra var það, að fá læknataxt- 
ana hækkaða um helming frá því, sem 
nú er. Leit þá svo út, eins og drepið hefir 
verið á, sem þeir teldu það viðunandi 
bót á kjörum sínum, eða að minsta 
kosti ætluðu þeir að gera sig ánægða 
með það, hefði það fengist. pá lækna, 
sem lítil læknisstörf hafa í hjeraði sínu, 
hefði að vísu munað öllu minna um 
það en þá uppbót, sem þeim er nú fyrir- 
huguð, en samt verður ekki annað sjeð 
en að einnig þeir hafi ætlað að gera sig 
ánægða með þetta.

Jeg held, að hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
þurfi að finna betri rök en þetta, til 
þess að bera fram því til afsökunar, að 
hann geti nú verið á móti þessari till. 
Satt að segja bjóst jeg ekki við, að hann 
þyrfti á því að halda að leita að slíkum 
rökum. Að vísu kom mjer það á óvart, 
að hann færi að verða á móti sinni eigin
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till. á þessu stigi málsins. En til þess 
þurftu þó ekki að liggja nema ein rök, 
sem sje þau, að hann vilji ekki veita 
læknum meiri uppbót en þá, sem fram 
á er farið í frv. um launauppbót em- 
bættismanna. pau rök geta að vísu verið 
fullgild fyrir hann til þess að vera á 
móti till., en þau eru ekki nægileg til að 
sannfæra neinn um, að rjett sje að hafa 
sama vilja í þessu efni og hv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg hjelt, 
að búið væri að ræða þetta mál svo 
mikið fram og aftur, að ekki væri nein 
ástæða til að fara að ræða læknataxtana 
enn einu sinni. Mjer þykir því ekki eiga 
við að svara neinu í ræðu hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) og skal alveg leiða hana 
hjá mjer. En það voru nokkur orð i 
ræðu hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), sem 
gáfu mjer tilefni til þess að kveðja mjer 
hljóðs. J?að var þessi dæmafáa kurteisi 
og nærgætni gagnvart mjer, sem komu 
fram í þeim ummælum hv. þm. (Sv. Ó.), 
að hann gæti ekki verið með till., af 
því hann væri svo hræddur um að 
móðga mig með þv. Mjer þykir auðvit- 
að mjög vænt um þessa kurteisi, og jeg 
vona, að það verði ekki í eina skiftið, 
sem hv. þm. (Sv. Ó.) tekur slíkt tillit 
til mín og minna skoðana oghagarsann- 
færingu sinni eftir því, sem hann heldur 
að mjer hki best. Að hann heldur, að það 
mundi móðga mig, ef hann yrði með 
till., byggir hann á því, að jeg lýsti yfir 
því um daginn, að jeg mundi greiða 
atkv. á móti frv. um bráðabirgðalauna- 
uppbót embættismanna, ef brtt. þessa 
hv. þm. (Sv. Ó.) yrðu samþyktar, en 
þær brtt. ætluðu læknum 75 kr. aukna 
hækkun. Jeg hjelt nú, að hv. þm. (Sv.Ó.) 
gæti gert sjer grein fyrir,hvers vegnajeg 
tók þessa afstöðu til þess, sem þá var

á seiði. pað var ekki af þvi, að jeg vildi 
forsmá þessa hækkun okkar læknanna 
í sjálfu sjer, heldur var það hitt, að jeg 
vildi ekki þiggja þessar 75 kr. læknum 
til handa, þegar um leið átti að draga 
fleiri hundruð af flestum öðrum em- 
bættismönnum. Jeg þykist vita, að hv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.) hafi ekki getað sett 
sig inn í þennan hugsanagang, og jeg gat 
ekki heldur búist við því af honum. 
Hann gat að sjálfsögðu ekki skihð, að 
mjer stæði ekki á sama um það, þó 
verið væri að gera annara kjör alkari 
um leið og mín væru bætt. En það kem- 
ur ekki að sök, því flestir hv. deildar- 
menn munu kunna að meta þessa að- 
stöðu mína, aðrir en þessi hv. þm. 
(Sv. Ó.).

Hv. þm. (Sv. Ó.) sagði, að hjá sum- 
um læknum næmi dýrtíðaruppbót af 
aukatekjunum ekki nema 20 kr. pað er 
alveg rjett, að einn læknir hefir gefið 
upp, að hann hafi ekki nema 50 kr. í 
aukatekjur. Af þeim aukatekjum ber 
honum ekki meiri dýrtíðaruppbót en 20 
kr. Jeg skal líka viðurkenna það, við- 
víkjandi orðum hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), 
að fjórði hluti læknanna er þegar búinn 
að fá eins mikla uppbót eða meiri en 
þó taxtarnir hefðu verið hækkaðir um 
helming. En hinn hluti læknanna er ekki 
búinn að fá nándamærri eins mikla 
uppbót. — Eins og hv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.) hagaði orðum sínum, var ekki 
hægt að skilja hann öðruvísi en svo, að 
það væri 20 kr. á hvern lækni í landinu, 
sem þessi dýrtíðaruppbót næmi. Jeg veit, 
að hvorki honum nje öðrum dettur 
þetta í hug. Ef svo væri, er jeg ekki viss 
um, að hann væri tillögunni eins and- 
vigur og hann er. En hann hefir þóst 
þurfa þess með, til að rökstyðja sitt 
mál, að haga orðum sínum á þessa leið.

pað er alveg rjett athugað hjá hv.
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þm. (Sv. ó.), að þessi dýrtíðaruppbót 
útilokar það ekki, að hjeraðslæknar segi 
upp embættum sinum. En þvi meiri á- 
ástæða er fyrir þá að gera það, sem 
minna er sint rjettmætum kröfum 
þeirra hjer á þingi.

Út af ræðu hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
skal jeg að eins leyfa mjer að minnast á 
eitt atriði. Hann sagði, að læknar hlytu 
að vita það manna best, hve hættulegt 
það væri fyrir heilbrigði í landinu, ef 
sjúklingar þyrftu að borga mikið fyrir 
læknishjálp. Læknamir verða að sjálf- 
sögðu, eins og aðrir menn, að byggja 
ályktanir sínar um þetta efni á þeirri 
reynslu, sem þeir hafa fyrir sjer. Og 
jeg vil þá leyfa mjer að leggja eina 
spurningu fyrir hv. þm. (J. B.). Hver 
breyting hefir orðið á heilbrigði manna 
hjer í Reykjavik síðan læknarnir hækk- 
uðu taxta sína? Hefir borið á því, að 
fólk hafi vitjað minna læknis eftir en 
áður? Jeg býst ekki við að reynsla lækn- 
anna sje sú, að heilbrigði sje neitt lakara 
en áður. En það er þegar búið að tala 
ySvo mikið um taxtahækkunina, að jeg 
ætla ekki að blanda henni meira inn í 
umr. nú.

Jeg býst við því, að þeir, sem á annað 
borð vilja bæta kjör læknanna fremur 
en orðið er,tryggi sjer,að brtt.,sem tekin 
var aftur við 2. umr. launabótafrv., nái 
fram að ganga áður en þeir fella þessa 
till. Ef jeg væri viss um það, að sú brtt. 
yrði samþykt, þá skyldi jeg vera á móti 
þessari till. En jeg hefi nokkuð miklar 
líkur fyrir þvi, að sú brtt. fái ekki að 
ganga gegnum þessa hv. deild.

Jón Jónsson: pað eru að eins fáein 
orð, sem jeg ætla að segja. Hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) var að tala um, hve mikil 
fjarstæða það væri að koma nú með 
hækkunarfrv.á taxta læknanna, þar sem

vitanlegt væri, að læknarnir hækkuðu 
taxtana án þess. Hv. þm. (J. B.) veit það 
að sjálfsögðu, að læknar hafa ekki heim- 
ild til að hækka gjöld fyrir læknisverk 
sín fram yfir þann taxta, sem lögákveð- 
inn er. pegar þingið er að veita læknum 
uppbót á launum þeirra, þá ætlast það 
auðvitað til, að þeir haldi sjer við þann 
taxta, sem þeim hefir verið settur. Að 
vísu segja ýmsir, að sumir læknar að 
minsta kosti muni koma á hjá sjer 
taxtahækkun, þó hún verði ekki heimil- 
uð með lögum. En þó ýmsir haldi þessu 
fram, þá er það hin mesta f jarstæða, að 
þingið geti lagt nokkuð upp úr því. pað 
má ganga út frá því sem gefnu, að ef 
gjaldendur kvarta undan slíku fram- 
ferði læknanna, þá helst þeim það ekki 
uppi. J?að er því alveg óþarfi að ganga 
út frá, að slikt eigi sjer stað. Um leið og 
þingið samþykkir launauppbót handa 
læknunum gefur það þeim með því 
beinlinis í skyn, að þeir eigi að halda 
sjer við þá taxta, sem settir hafa verið. 
Hv. þm. (J. B.) gaf í skyn, að hækkun 
taxtanna væri rjettmæt, með því að 
segja, að læknamir hækkuðu án þess, að 
fá til þess löglega heimild. Mjer finst 
þetta nokkuð í mótsögn við skoðun hans 
að öðru leyti, nema hann ef til vill haldi 
þvi fram, að þetta sje ranglega gert af 
læknunum og að það sje vítavert. pá 
væri hann samkvæmur sjálfum sjer.

Hv. þm. (J. B.) sagði, að læknar hefðu 
tæplega komið hæversklega fram í kröf- 
um sinum. Jeg get nú látið mjer í ljettu 
rúmi liggja það, sem forstöðumenn 
læknafjelagsins hafa skrifað i Lækna- 
blaðið. Jeg skifti mjer yfirleitt ekkert af 
þeim hnútum, sem skrifaðar eru í opin- 
her blöð. pær eru á þeirra ábyrgð, sem 
þær skrifa, en koma mjer ekki hið allra 
minsta við. En hitt verður ekki sagt 
með sanni, að kröfur læknanna í land-
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inu hafi verið of háar eða miður hæ- 
verskar að því leyti. Um það geta að visu 
verið skiftar skoðanir, hvort þetta sje 
rjettasta leiðin til að bæta úr þeim, en 
varla hafa menn ástæðu til að finnast 
of langt gengið. — Hv. þm. (J. B.) 
hjelt, að eftir því, sem læknar gefa upp 
aukatekjur sínar, mundi þessi uppbót 
ná þeim kröfum, sem læknar hafa gert. 
Jeg ímynda mjer nú, að þessi uppbót 
verði varla neðan við 500 kr. að meðal- 
tali á hvern lækni. pað getur að vísu 
verið nokkuð misjafnt, hve mikið hver 
læknir fær, en jeg geri ráð fyrir, að 
landssjóður sleppi ekki betur en þetta. 
pá eru læknamir búnir að fá þá launa- 
hækkun, sem jeg tel líklegt að þeir muni 
vel við una. Jeg lít þvi svo á, að ef frv. 
um launauppbót embættismanna verður 
samþykt og ef þessi till. verður sam- 
þykt, þá verði allir ánægðir. En jeg verð 
að álíta, að læknarnir verði að halda 
sjer við þá taxta, sem þeim eru settir, 
ef svona er til þeirra gert á þingi. Ef 
jeg bæri ekki það traust til þeirra, að 
þeir haldi sjer við gildandi taxta, þá 
væri jeg ósamþykkur því að hækka 
nokkuð laun þeirra að þessu sinni frá 
þvi, sem verið hefir.

Jörundur Brynjólfsson: Hv. þm. 
Stranda. (M. P.) beindi þeirri spumingu 
til mín, hvort heilbrigði hjer í bænum 
mundi hafa versnað síðan læknamir 
hækkuðu taxta sína. þessari spumingu 
get jeg ekki svarað og býst við, að lækn- 
arnir gætu ekki einu sinni svarað henni 
heldur, meðal annars af þeirri ástæðu, 
að svo stutt er síðan þetta var gert, að 
ekki er fengin nein ábyggileg reynsla 
um það enn. pað mun hafa verið á síð- 
astliðnu ári, eða þá síðla á árinu 1916, 
sem þessi hækkun var gerð, og sjá allir, 
að ekki er hægt að fá mikla reynslu á

svo skömmum tíma. En hitt veit jeg, að 
sjúkrasamlagið veit af því, að þessi 
hækkun var gerð. pað hefir ekki getað 
bjargað sjer síðan, nema bæjarstjóra 
hlypi undir bagga með því. pað bendir 
til þess, að erfitt muni hafa orðið fyrir 
þá, sem leita þurfa læknis, að risa undir 
þessum hækkuðu gjöldum. Og það er 
líklega ekki að ástæðulausu, að víða er- 
lendis eru menn famir að tala um að 
afnema öll gjöld fyrir læknisverk. Jeg 
býst við, að það sje vegna þess, að menn 
álíti það ekki óheppilegra fyrir heil- 
brigðina i löndunum, og þvi sjeu nú 
raddimar um það enn háværari en þær
hafa nokkurn tíma áður verið.•

Viðvíkjandi ræðu hv. 1. þm. N.-M. 
(J. J.) skal jeg taka það fram, að jeg 
hefi aldrei sagt, að læknar hefðu hærri 
taxta en þeim er heimilað. það er stjórn 
læknafjelagsins, sem færir þetta fram 
sem rök fyrir sínu máli. Ef jeg hefði 
álitið, að þessi rök væru rjett, þá hefði 
jeg ekki fundið eins mikla ástæðu til 
að vinna gegn þessari gjaldskrárhækk- 
un. En það liggur í augum uppi, hverj- 
um augum jeg mundi líta á það, ef 
læknar hjeldu sjer ekki við gjaldskrána, 
þar sem jeg vildi alls enga hækkun á 
henni gera. Vitanlega vildi jeg, að lækn- 
ar fylgdu þeirri gjaldskrá, sem þeim 
hefir verið sett, og jeg efast ekki um, 
að þeir geri það, allflestir að minsta 
kosti, enda álít jeg, að það, sem nú verð- 
ur gert til að bæta úr kjörum lækna, sje 
einmitt gert til þess að forða almenn- 
ingi frá þungum útgjöldum til læknis- 
hjálpar. Og það er gert í því trausti, að 
þeir taki ekki hærra gjald af sjúkling- 
um en gjaldskráin heimilar.

Einar Árnason: Af því að jeg var 
á sínum tíma meðflm. að þessari till., þá 
finst mjer ástæða til að gera grein fyrir
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atkv. mínu. pað er nú langur tími síðan 
till. kom fram. pá var hjer á ferðinni 
frv. til laga um að hækka laun lækna 
um 1000 kr. pað var nú ekki ætlun mín 
nje heldur annara flm. till., að þetta 
hvorttveggja ætti fram að ganga, heldur 
ætluðumst við til, að dýrtíðaruppbótin 
af aukatekjunum kæmi í staðinn fyrir 
þessa 1000 kr. launauppbót. petta var 
nú hvorttveggja sent til fjárveitinga- 
nefndar og kom aftur frá henni í þeirri 
mynd, að farið var fram á 500 kr. launa- 
hækkun handa læknunum. Nú leit jeg 
svo á, að nefndin ætlaði ekki að sinna 
till., heldur að eins hækka launin. Gat 
jeg fyrir mitt leyti vel janað þeim mála- 
lokum og greiddi því atkv. með frv. En 
þar með áleit jeg að ætti að vera lokið 
launabótum til læknanna. pess vegna 
kemur mjer það á óvart, að till. skuli 
nú koma frá nefndinni, í viðbót við þá 
launahækkun, sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir. Jeg skal að vísu játa það, að kröf- 
um læknanna er ekki fullnægt með 
þeirri uppbót, sem frv. ætlar þeim. En 
þar sem nú sakir standa svo, að engum 
þeim kröfum er fullnægt, sem komið 
hafa fram í þá átt að hækka laun em- 
bættismanna, þá get jeg ekki sjeð, að 
fært sje að fullnægja kröfum læknanna 
að öllu, einkum þar sem það veldur mik- 
illi óánægju og misrjetti, ef kröfum 
einnar stjettar er fullnægt að öllu leyti, 
en annara ekki nema að nokkru. Jeg 
mun því greiða atkv. á móti till. Jeg sje 
mjer ekki fært að ganga lengra gagn- 
vart kröfum læknanna en að veita þeim 
þessa 500 kr. launauppbót, sem þegar 
hefir verið samþykt hjer í deildinni. 
Ekki af því, að jeg telji þá ekki alls 
góðs maklega, heldur af því, að nú 
þrengir að á svo mörgum sviðum, sem 
ekki er hægt úr að bæta til fulls. Enda 
vona jeg, að læknamir muni sætta sig 
við þessa úriausn og uni sæmilega við.

ATKVGR.
Brtt. 268 tekin aftur.
Till. samþ. með 16 :8 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv„ B. J„ B. K„ B. St„ E. A„ 
E. J„ G. Sv„ J. J„ J. M„ J. B„ M. 
G„ M. P„ M. Ó„ P. p„ S. St„ 
pór. J.

nei: E. Árna., H. K„ P. O„ St. St„ Sv. 
Ó„ porl. J„ porst. J„ Ó. B.

Tveir þm. (P. J. og S. S.) f jarstaddir. 
Till. afgr. til Ed.

Á 55. fundi í Ed„ þriðjudaginn 2. júlí, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um heimild 
handa landsstjórninni til þess að greiða 
hjeraðslæknum og aðstoðarlæknum 
dýrtíðaruppbót af aukatekjum þeirra,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 435).

Á 56. fundi í Ed„ miðvikudaginn 3. 
júlí, var till. tekin til fyrri umr.

Forseti: Mál þetta var í fjárveitinga- 
n;.)d í hv. Nd., og legg jeg til, að því 
verði hjer vísað til sömu nefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 10 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 8 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. Till. var þvi 
ekki framar á dagskrá tekin og varð

ekki útrædd.
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2. Landsverslunin.

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um lands- 
verslunina (A. 275).

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta voru ákveðnar tvær 
umr.

Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. 
júní, var till. tekin til fyrri umr. 
(A. 275).

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 39. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. 
júní, var till. aftur tekin til f y r r i 
umr. (A. 275, 281).

Frsm. (Pjetur Jónsson): pessi till. er 
ekki komin fram beint fyrir tilverknað 
eða hvatir forstjóra landsverslunarinn- 
ar. þó á hún að verða til að styrkja 
þeirra vilja og tilgang með verslunina, 
sem sje að færa hana í það horf, sem till. 
fjallar um, að hafa viðskiftin beinni við 
kaupmenn og kaupfjelög en verið hefir. 
Við höfum rætt þetta mál við verslunar- 
forstjórana, og þar sem nefndin, eða að 
minsta kosti meiri hl. hennar, hefir orð- 
ið þeirrar skoðunar, að æskilegt væri, að 
verslunin færðist sem mest í þessa átt, 
þá álítur hún rjett, að þingið láti vilja 
sinn í ljós, ef það óskar, að eitthvað sje 
gert að því, að breyta til í þessa átt. J?ess 
vegna er till. komin fram að því er fyrri 
liðinn snertir.

pað er kunnugt, að landsverslunin

verður aðallega að hafa aðsetur fyrir 
vörubirgðir úti um landið hjá kaup- 
mönnum og kaupfjelögum. Til þeirra 
verður að leita með húsnæði fyrir vör- 
urnar. þeir eiga báta og önnur uppskip- 
unartæki o. fl. Líka er lánstraustið mest 
hjá þeim. pó það geti lika bilað, ef veru- 
leg óáran kemur yfir, þá standa þeir 
samt betur að vígi en flestar aðrar stofn- 
anir. — Aftur á móti get jeg búist við 
þvi, að menn verði hræddir við fram- 
færslu á vörunum ef kaupmenn verði 
einráðir. En það er ekki ætlun tillögu- 
manna, að svo verði. Forstjórar lands- 
verslunarinnar eiga að sjá um, að vör- 
umar verði ekki seldar með óeðlilegri 
framfærslu. Með till. er ekki stigið spor 
í þá átt að hækka verð á vörunum. Við 
hyggjum, að landsversluninni verði ekki 
ofvaxið að sjá um verðlagið eftir sem 
áður.

Nefndin hefir ekki vilja orða till. svo, 
að kaupmenn og kaupfjelög skuli ein 
hafa útsölu á vörunum. J?að getur verið 
æskilegt að hafa undantekningar, þeg- 
ar sveitar- eða bæjarstjórnir, — t.d. bæj- 
arstjórnin hjer í Reykjavik, vilja kaupa 
vörur í stærri stíl, til þess að úthluta 
þeim meðal fátækra manna, sem ekki 
hafa borgunarmöguleika til að fá vöru 
sína hjá kaupmönnum. Nefndin vildi 
því ekki orða till. svo, að ekki mætti 
víkja frá því að skifta við kaupmenn 
og kaupfjelög, þó það verði megin- 
reglan.

J?á kem jeg að 2. lið till. Nefndin hefir 
athugað, hvernig varið er lánum þeim, 
sem landsverslunin hefir fengið til 
rekstrarfjár. því mikið er undir því 
komið, að verslunin hafi nóg fje með 
höndum, sjerstaklega eins og nú horfir 
við, þegar alt útlit er fyrir, að verslunin 
verði að taka á sínar herðar innkaup á 
öllum matvörum, kolum, salti og stein-
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olíu. pað getur farið svo, aðtilþessskorti 
veltufje. Sum lánin, sem fengin hafa 
verið handa versluninni, eru tekin til 
svo skamms tíma, að fáist þau ekki 
framlengd, þá getur orðið tilfinnanlegur 
skortur á veltufje. Nefndin efast ekki 
um, að stjórnin fari eins langt og hægt 
er í þvi að fá lán handa versluninni, en 
hún taldi þó rjett,að þingið hvettistjóm- 
ina til að gera það, sem hún gæti, til 
þess að fá varanleg lán.

Óhætt mun vera að fullyrða, að þetta 
sje eitt af mestu áhyggjuefnum nú sem 
stendur, þar sem það gæti komið í veg 
fyrir, að landsverslunin gæti starfað eins 
og með þarf. Lögin um ráðstafanir út 
af Norðurálfuófriðnum heimila tæplega 
meira en að taka bráðabirgðalán til 
landsverslunarinnar. Gæti þvi verið á- 
stæða að heimila stjórninni með sjer- 
stökum lögum að taka lengri lán til 
verslunarinnar. Nefndin hefir þó ekki 
farið þá leið; þótti henni nægilegt að fela 
heimildina til þess í þingsályktunartill.

Einnig gæti það komið til mála, að 
stjórnin tæki lán innanlands til lands- 
verslunarinnar. Sumum nefndarmönn- 
um hefir dottið í hug, að þetta væri 
hægt. Auðvitað yrði það lán „obliga- 
tion“-lán, er yrði endurgoldið á löng- 
um tíma. þetta lán myndi ekki auka 
fjármagn landsins eða þjóðarinnar, sem 
heildar, en landsverslunin hefði þó um 
frjalsara höfuð að strjúka heldur en ef 
lán væri tekið erlendis.

Nefndin getur ekki fallist á brtt. hv. 
þm. Borgf. (P. 0.) á þgskj. 281. Nefndin 
vill alls ekki hlynna að því, að farið sje 
sjerstaklega að beina versluninni í hend- 
ur sveitarfjelaga. Hún álítur nægilegt, 
að landsverslunin versh einungis við 
sveitarfjelögin ef brýn nauðsyn ber til, 
en að öðru leyti eigi meginreglan að 
vera sú, að vörurnar gangi í gegnum

hendur kaupmanna og kaupfjelaga.
Hinn hðinn i brtt. hv. þm. (P. 0.) 

getur nefndin ekki heldur fallist á, sem 
sje að afskifti sýslumanna af landsversl- 
uninni skuli með öllu hverfa. 1 því at- 
riði yrði að haga svo til, sem lands- 
stjórn og landsverslun álita heppilegast 
i hvert skifti. Stjórnin á að hafa heimild 
til að láta sýslumenn annast þessi störf, 
eins og nauðsynin krefur, þótt það hins 
vegar sje ekki rjett að gera slíkt að 
nauðsynjalausu. þetta er skoðun meiri 
hl. nefndarinnar, en verið getur, að 
sumir nefndarmenn sjeu dálítið á öðru 
máli.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg hefi 
hvorki getað sannfærst um það af sjálfri 
till. nje af ræðu hv. frsm. (P. J.), að 
sjerstaklega brýn þörf sje á því, að till. 
þessi nái fram að ganga. það má segja, 
að till. spilli engu, en bráðnauðsynleg 
er hún ekki. pað er alkunna, að úthlut- 
un á vörum landsverslunarinnar hneig- 
ist nú mjög í þessa átt. Nú sem stendur 
eru vörur afgreiddar til kaupmanna og 
ikaupfjelaga og einnig til sveitarfjelaga. 
pað kemur og fyrir, að vörur eru af- 
greiddar til sýslumanna, og þá oftast 
eftir ósk sveitarfjelaganna sjálfra.

Mjer þykir eðhlegt, þar sem forstjór- 
um landsverslunarinnar er trúað fyrir 
landsversluninni, og menn treysta þeim 
alment, að þeir hefðu þá óbundnar 
hendur um úthlutun varanna. Tímamir 
breytast, og ýms atvik geta komið fyrir, 
er raska þeim áætlunum, er gerðar hafa 
verið. Ættu forstjórar verslunarinnar 
þá að hafa vald á að haga sjer eins og 
best á við í hvert skifti.

Kunnugleiki þeirra á högum manna 
er nú orðinn allmikill og fer vaxandi. 
En það gæti fyrir komið, að lánstraust 
þeirra manna og f jelaga, sem nú er gott,
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yrði athugavert er tímar liða. Að minsta 
kosti hafa menn spáð miklu hjer í hv. 
deild í J>á áttina, að meir og meir kunni 
að sverfa að fyrir einstaklingum, sveit- 
arfjelögum og þjóðinni í heild.

Hv. frsm. (P. J.) kvað þingsályktun- 
artill. munu verða til stuðnings fyrir 
forstöðumenn landsverslunarinnar. 
petta má vel vera, en þá er það líka hið 
cina, sem unnið er við till., þó jeg liti 
svo á, að þeír geti vel komist af án 
hennar.

Fyrri liðinn í brtt. hv. þm. Borgf. 
(P. 0.) tel jeg til bóta, sem sje að lands- 
verslunin skuli einnig selja vörur beint 
til sveitarfjelaga. pað kemur heim við 
það, er nokkuð hefir tíðkast i lands- 
versluninni, þar sem svo hefir staðið 
á, að sveitarfjelög hafa haft góða að- 
stöðu til að taka á móti vörum. Sje jeg 
og ekkert því til fyrirstöðu, að þetta sje 
heimilað, ef till. annars nær fram að 
ganga.

Aftur get jeg ekki fallist á seinni lið- 
inn í brtt. hv. þm. (P. O.). Jeg er á þeirri 
skoðun, að ekki sje rjett að banna sýslu- 
mönnum að hafa vöruúthlutun á hendi. 
pað gæti komið fyrir, að forstöðumönn- 
um landsverslunarinnar þætti eitthvað 
athugavert við að afgreiða vörur til 
kaupmanna eða kaupfjelaga, er þeir 
vissu engin deili á. Gæti þá verið örugg- 
ara að fela sýslumanni að annast út- 
hlutun varanna, og einkum þá um leið 
innheimtu andvirðisins.

Pjetur Ottesen: Jeg vildi að eins mæla 
nokkur orð til stuðnings brtt. mínum 
á þingskj. 281.

Jeg get byrjað á þvi að þakka hæstv. 
atvinnumálaráðherra fyrir undirtektir 
hans undir fyrri lið brtt. J?að kom ber- 
lega fram, að hann var á sama máli sem

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

jeg um það, að lítt hlitandi væri að 
varna sveitarfjelögunum að skifta við 
landsverslunina.

Jeg skildi hv. frsm. (P. J.) svo, að 
hann og meiri hluti nefndarinnar vildu 
ekki gera neitt til þess að hlynna að því, 
að sveitarfjelögin versluðu beint við 
landsverslunina, enda er ekki annar 
(sýnilegur tilgangur till. en að gera til- 
raun í þá átt. Eins og hæstv. atvinnu- 
málaráðherra tók fram, er sú regla 
komin á, að sveitarfjelög versla beint 
við landsverslunina, og hefir viða farið 
vel á því. Jeg vil ekki gera neitt til að 
koma i veg fyrir, að þessu verði haldið 
áfram. par sem kaupfjelög eru fyrir, 
kemur þetta ekki til. En þar sem kaup- 
menn eru einir um hituna, getur það 
komið sjer illa fyrir sveitarfjelögin að 
hafa engin önnur úrræði en að 
leita á náðir þeirra. Að vísu er hægt að 
setja takmörk fyrir því, hve kaupmenn 
megi leggja mikið á vöruna. En vilji 
kaupmenn svo ekki hlíta þeim verslun- 
unarhagnaði, sem þeim yrði ákveðinn, 
og alls ekki versla með vörurnar upp á 
þau býti, þá væri lítið vit í þvi að varna 
sveitarfjelögum að taka verslunina í sín- 
ar hendur. Enda er það gagnstætt allri 
sanngirni, eins og vöruverð er nú orðið 
geypihátt, að vilja bægja mönnum frá 
því að versla á þann hátt, sem þeim gæti 
verið hagkvæmast og ódýrast. pað er 
líka alveg gagnstætt öllu tali og viðleitni 
þings og stjórnar til dýrtíðarráðstafana 
að vera að skapa mönnum óþarfa kostn- 
að með því að hafa þar verslunarmilli- 
liði, sem menn geta án þess verið.

í þingsályktunartill. kemur fram, að 
þeirri meginreglu skuli fylgja, að kaup- 
menn og kaupfjelög skuli hafa for- 
gangsrjett til vörukaupa. Verði till. sam- 
þykt, þyrftu forstjórar landsverslunar-
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innar að leita fyrir sjer um það, hvort 
sveitarfjelag, er vildi kaupa vörur, ætti 
nú virkilega einkis annars úrkostar. Ef 
sveitarfjelögin ættu að færa forstjórum 
landsverslunarinnar heim sanninn um 
þetta í hvert skifti, gæti það kostað 
dæmalausa vafninga og rekistefnu. En 
meiningin er náttúrlega að útiloka 
sveitarfjelögin alveg sem verslunaraðila, 
þó ekki sje gengið hreinna til verks en 
þetta.

Jeg get eiginlega ekki skilið, við hvað 
er átt með síðari lið aðaltill. Jeg veit 
ekki betur en að landsstjórnin hafi 
heimild til að taka lán eftir þörfum. Jeg 
get ekki skilið síðari liðinn á annan hátt 
en þann, að bjargráðanefnd finnist 
stjórninni ekki hafa farist hyggilega í 
lántökum sínum undanfarið, og að hún 
hafi tekið lán til of skamms tíma. Ef 
svo á að skilja þetta, er jeg nefndinni 
sammála og mun því greiða liðnum at- 
kvæði.

pá kem jeg a'ð 2. hð brtt. minnar, er 
fer fram á að afnema öll afskifti sýslu- 
manna af afhendingu á vörum lands- 
verslunarinnar og innheimtu.

Eins og kunnugt er, eru sýslumenn 
landsins nýir og áður óþektir milliliðir 
í versluninni. Landsverslunin hefir 
komið þessum nýja millilið á, og virðist 
það koma í bág við þá stefnu í verslun- 
armálum, sem nú á síðari árum hefir 
æ meir og meir verið að ryðja sjer til 
rúms hjer á landi, sem meðal annars 
hefir það markmið, að hafa sem fæsta 
mitliliði og viðskiftin sem hagfeldust 
og óbrotnust á allan hátt. pað var bent 
á það hjer í fyrra, að það hefði þó kann 
ske verið sök sjer, þó að stjórnin hefði 
sýslumenn í ráðum með sjer, meðan 
stjórnarráðið vasaðist beinlínis í þess- 
um verslunarmálum og rak verslunina 
upp á eigin spýtur. En á síðasta þingi

var, svo sem kunnugt er, gerð gangskör 
að því, að meitla verslunina út úr stjórn- 
arráðinu, og það, sem á vantaði þá að 
það tækist, fullkomnaði stjómin síðar 
með því að setja óháða stjóm fyrir 
landsverslunina. pað var eins og stjórn- 
in hafi ekki áttað sig á nauðsyn þessarar 
ráðstöfunar á siðasta þingi, en síðan hafi 
hún sjeð, að við svo búið mátti ekki 
standa, og því kipt þessu í lag, og mun 
víst flestum þykja miklu betur farið.

Sú skoðun kom skýrt fram á síðasta 
þingi,að afskifti sýslumanna af verslun- 
inni væru, eins og þá var komið, alls ó- 
nauðsynleg, en væru aftur á móti í 
mörgum tilfellum til stórtrafala fyrir 
viðskiftin, og auðvitað hefðu þau af- 
skifti allmikinn kostnað í för með sjer. 
í sambandi við þetta var stjórnin spurð 
að því á síðasta þingi, hve há óinaks- 
laun sýslumennirnir fengju. En stjóm- 
in varðist allra frjetta um það og gaf 
engin svör. Nú hefi jeg aflað mjer upp- 
lýsinga um þetta atriði, og hefir mjer 
verið skýrt þannig frá, að af fyrstu 100 
þús. kr. fái þeir 2%, af næstu 100 þús. 
kr. fái þeir 1%, en %% af því, sem þar 
er fram yfir. Heyrt hefi jeg, að þeir hafí 
fengið þessa þóknun, eða hvað nii á að 
kalla það, af öllum vörum, sem seldar 
voru inn í hverja sýslu, þótt þær gengju 
ekki í gegnum hendurnar á þeim og 
þeir þyrftu ekkert fyrir þeim að hafa.

En þrátt fyrir þá breytingu á lands- 
versluninni, að hún verslar nú sem 
heildsali, hefi jeg fyrir satt, að þessu 
fyrirkomulagi sje haldið. petta hlýtur 
að auka kostnaðinn og gera vöruna dýr- 
ari en hún þyrfti að vera ella.

Taki nú landsverslunin að sjer sölu 
á öllum nauðsynjavörum, eins og ensku 
samningarnir sennilega gera nauðsyn- 
legt, og eigi sýslumenn að hafa ákveðið 
hundraðsgjald af allri sölunni, þótt þeir
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komi J>ar hvergi nærri, gæti þetta num- 
ið stórfje.

Mig furðar á því, að jafnmikill sam- 
vinnufjelagsmaður sem hv. þm. S.-p. 
(P. J.) er skuli vera hlyntur þessum 
óþarfa millilið í versluninni. pað liggur 
i augum uppi, þar sem þetta fyrirkomu- 
lag er komið á verslunina, að henni er 
ekki vandara um en öðrum heildsöl- 
um að selja beint til verslunaraðilja, 
láta hönd selja hendi og lána þar, sem 
trygt er. Að sýslumönnum er því í þessu 
falli engin trygging. Sveitarfjelögin eru 
nógu örugg, og sýslumenn bæta þar ekki 
úr. Ekki hafa heildsalar tekið slíka 
milliliði, heldur versla þeir beint við 
aðilja.

Hjer verður að fara sem allra varleg- 
ast, koma í veg fyrir allan óþarfa kostn- 
að, en gera viðskiftin sem greiðust.

Jeg vænti þess, að brtt. mín verði 
samþykt. Ef svo verður, þá fyrst er 
■einhver heilbrigð meining í þingsálykt- 
unartill. á þgskj. 275, því að þá yrði 
komið í veg fyrir afskifti sýslumanna 
af versluninni, og sveitarfjelögunum 
gert jafnhátt undir höfði og kaupmönn- 
um og kaupfjelögum. Mun jeg þá greiða 
henni atkv.

Jeg leyfi mjer að æskja þess, að brtt. 
min verði borin upp í tvennu lagi.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Eftir 
þ>vi, sem mjer er kunnugt, hefir hv. þm. 
Borgf. (P. 0.) haft sannar spurnir af 
innheimtulaunum sýslumanna af þeim 
vörum, sem þeim er beinlínis ætlað að 
úthluta. En um hitt hefir hann ekki 
verið rjettilega fræddur, að sýslumenn 
fái einnig innheimtulaun af þeim vör- 
um, sem eru ekki bókfærðar hjá þeim. 
peir fá einungis innheimtulaun af því, 
sem gengur í gegnum þeirra hendur og 
þeir standa skil á.

Jeg verð enn á ný að taka það fram, 
að jeg tel alls ekki að rjett sje að banna 
sýslumönnum öll afskifti af landsversl- 
uninni.

Hv. þm. (P. O.) hlýtur að skilja, að 
það er tvent óhkt að útiloka sýslumenn 
frá versluninni að einhverju leyti eða 
þá öllu leyti. Hv. þm. (P. O.) getur ekki 
hugsað sjer neinn milhveg, en þó er 
oft bráðnauðsynlegt að fara milUveginn, 
svo í þessu máU sem mörgum öðrum.

Jeg hefi þegar tekið fram, að jeg sje 
ekki brýna þörf á þessari þingsályktun- 
artill. Og bendi umr. í þá átt, að for- 
stjórn landsverslunarinnar eigi að vera 
mjög bundin við hana, álít jeg, að hún 
eigi ekki að ná fram að ganga.

Einar Árnason: Jeg á erfitt með að 
fella mig við þessa till., ekki af þeirri 
ástæðu, að jeg telji það hættulegt, þó 
að hún verði samþykt, heldur vegna 
þess, að jeg tel tæplega rjett, að þingið 
blandi sjer í hin smærri framkvæmdar- 
atriði landsverslunarinnar. Jeg hygg, að 
þm. sjeu yfirleitt ekki svo fróðir í versl- 
unarmálum,að heppilegt sje,að þeir geri 
ályktanir um, hvernig innbyrðis fram- 
kvæmdum verslunarinnar sje hagað.

Jeg veit ekki betur en að bæði þing 
og stjórn beri fullkomið traust til þeirra 
manna, er nú veita versluninni forstöðu. 
Er þá því síður ástæða til að binda 
hendur þeirra á nokkum þann hátt, er 
geri þeim erfiðara fyrir um fram- 
kvæmdirnar. Jeg lít einnig svo á, að á 
þeim hvíli svo mikil ábyrgð, að var- 
hugavert sje að taka fram fyrir hend- 
urnar á þeim.

Verslunarráðið hefir þegar í öllum 
aðaldráttunum myndað sjer fasta skoð- 
un um það, hvernig best er að haga 
starfrækslunni. En reynslan hefir sýnt, 
að ekki er hentugt að binda hin smærri
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atriði föstu formi, einkum þar, sem að- 
staða er svo ólík í hinum ýmsu hjeruð- 
um landsins, að varla verður sömu meg- 
inreglunni beitt alstaðar.

Ef þingið ætti að setja reglur um 
framkvæmdir verslunarinnar, býst jeg 
ekki við þvi, að menn gætu orðið á eitt 
sáttir um þær. Finst mjer þegar bóla 
á því í þessum umr. pað væri því heppi- 
legast, að þingið leiddi þetta atriði alveg 
hjá sjer, en fæb forstjórum verslunar- 
innar allar innri framkvæmdir.

Um síðari hð till. hefi jeg lítið að 
segja. Sjálfsagt er, að landsstjórnin sjái 
fvrir þvi f je, sem þarf til rekstrar versl- 
unarinnar. En orðalag liðsins get jeg 
ekki felt mig við.

það er skorað á landsstjórnina að sjá 
fyrir lánum með nægilegum greiðslu- 
fresti. pað kemur auðvitað öllum sam- 
an um, að gott sje ef hægt væri að fá 
lán með nægum greiðslufresti. En um 
hitt geta orðið skiftar skoðanir, hvað 
sje nægur greiðslufrestur. Býst jeg við, 
að stjórnin verði að gera sjer grein fyr- 
ir því í hvert skifti. En ef hún getur 
ekki fengið lán með þeim greiðslufresti, 
er teljast megi nægilegur — hvað þá? 
Er þá meiningin að hætta við lántök- 
una og stöðva með því landsverslunina ? 
Vitanlega getur slíkt ekki komið til 
mála. Get jeg þá ekki sjeð, að till. sje 
heppilega orðuð að þessu leyti.

Mjer hefir nú dottið í hug, að rjett 
væri af hv. deild að afgreiða þetta mál 
með rökstuddri dagskrá, sem jeg skal 
nú lesa upp, með leyfi hæstv. forseta:

„í trausti þess, að landsstjórnin 
útvegi nægilegt fje til rekstrar 
landsverslunarinnar og annara 
nauðsynlegra framkvæmda, með 
sem bestum kjörum, og að stjórn 
landsverslunarinnar skipi úthlutun

nauðsynjavara á þann hátt, er hag- 
kvæmast er á hverjum stað, tekur 
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.4t

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg helcí 
satt að segja, að það hafi verið hreinn 
óþarfi að láta þessa þingsályktunartill. 
koma fram hjer í hv. deild. Jeg hygg, 
eins og líka er viðurkent af hv. frsm. 
(P. J.), að það sje tilætlun landsversl- 
unarinnar að fylgja þeirri reglu yfir- 
leitt, að vörur þær, sem landsverslunin 
keypti sem heildsali, yrðu seldar aftur 
aðallega kaupmönnum og kaupfjelög- 
um, og af landsstjórnarinnar hálfu er 
gert ráð fyrir því, að ekki komi til þess, 
að sveitarfjelögin sjeu útilokuð. En á 
hinn bóginn þegar svo er ástatt, að versl- 
unin er komin í hendur þeirra manna, 
sem allir þykjast treysta, þá virðist best 
við eiga að lofa þeim að haga fram- 
kvæmdum hennar eftir því, sem þeim 
þykir þurfa og rjett vera. Reyndar held 
jeg, að jeg þurfi ekki að fara frekar út 
í þetta, því að það hefir hæstv. atvinnu- 
málaráðherrann gert.

Sömuleiðis hefir hann tekið það fram, 
að sýslumenn hafi ekki fengið hundr- 
aðsgjald af öðru en því, sem gengið hef- 
ir í gegnum þeirra hendur að einhverju 
leyti. pað er auðvitað ekki með öllu ó- 
mögulegt, að út af þessu hafi verið 
brugðið í einstökum tilfellum, en það 
er þá hrein undantekning. Jeg veit það 
um einn sýslumann, sem er í sýslu, er 
verslar mjög mikið við landsverslunina, 
að hann hefir sama sem engin inn- 
heiintulaun. J’að sýnir, að það hefir ekki 
verið reiknað honum til gróða, sem 
sveitarfjelögin hafa tekið út hjer. Hafi 
því þetta komið fyrir, sem hv. þm. 
Borgf. (P. 0.) talaði um, þá er það svo 
óveruleg undantekning, að ekki tekur 
tali. Hefði þá verið rjettara að koma
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með þetta í sjerstakri fyrirspum eða 
þingsályktuu, (P. O.: Fyrirspumum er 
ekki svarað.), heldur en i máli, sem 
þetta atriði í rauninni varðar ekki.

pá var það síðari liður till. á þgskj. 
275, um lánin. pað er auðvitað æski- 
legt að fá hagkvæm lán, og má vel vera, 
að það hefði verið betra að fá meica af 
lánunum til lengri tíma en gert var, en 
þar er að eins sá hængur á, að þetta 
reyndist ekki framkvæmanlegt að sinni. 
Mörg þeirra lána, sem tekin’hafa verið, 
eru tekin til alllangs tíma, 10 ára. Hin 
flest svo, að engin hætta er á, að þeim 
verði sagt upp. pess vegna er það ekki 
rjett hjá hv. frsm. (P. J.), að lán hafi 
verið tekin, sem geti orðið sagt upp. 
Aðallánið, milj. kr., er að vísu fallið 
i gjalddaga eftir rúmt P/2 ár, svo að þar 
er engin bráð hætta á ferðum. Annars 
hefði landsstjórnin tekið lánin til lengri 
tíma, ef mögulegt hefði verið, en jeg 
verð að segja hv. deild, að það er mjög 
vafasamt, hvort nú sje rjett að taka 
mjög löng lán. pau er ekki hægt að 
fá nema mjög dýr, og að taka þau lán, 
er verslunin stendur á, með dýrum kjör- 
um, tel jeg ekki hyggilegt. Hitt gæti 
ef til vill verið heppilegt, að fá innlend 
lán. Landsstjórnin hefir hugsað um það 
og borið sig saman við bankana. peir 
hafa tekið vel í mál hennar, en hvað 
upp úr því fæst er ómögulegt að segja. 
petta mál er því athugað af þeim, er 
helst geta eitthvað í því gert, en það eru 
bankarnir.

pótt þessi till. hv. bjargráðanefndar 
sje að þessu leyti óþörf, þá er hún mein- 
laus og ekkert með henni sagt, því að 
hún er svo óákveðin. Til næsta reglu- 
legs þings er ekki mikil hætta á því, að 
verulegir örðugleikar verði á því, sakir 
peningaskorts, að láta landsverslunina 
starfa nokkurn veginn. En þá verður

sennilega ástæða til að gera eitthvað 
frekar. Annars er þessi liður gersamlega 
þýðingarlaus, sjerstaklega ef hv. frsm. 
(P. J.) á við, að hann skuh tekinn sem 
heimild til að taka lán. Jeg er hræddur 
um, að peningamennimir myndu brosa, 
er stjómin sýndi þeim till. þessa og 
segði: „Hjer er heimildin til að taka fje 
að láni hjá ykkur.“ Til þess þarf lög.

Annars skal jeg taka í sama streng 
og hæstv. atvinnumálaráðh., að það er 
ekki einungis óþarft að koma með svona 
till., ef menn treysta forstöðumönnum 
landsverslunarinnar, heldur og skaðlegt, 
því að þeir verða þó að hafa dálítið 
frjálsar hendur, eins og nú stendur á.

pað er hv. þm. Borgf. (P. O.), sem 
vill með öllu banna forstjórum lands- 
verslunarinnar að fá sýslumenn til að 
innheimta eitthvað fyrir sig. Jeg skil 
eigi, hví þeir mega ekki biðja mann, þótt 
sýslumaður sje, að gera þetta. (P. J.: 
Jeg vil með öllu vera laus við þá till. af 
nefndarinnar hálfu). pessi till. liggur 
líka fyrir. Að minsta kosti hefir hv. 
nefnd leitt asnann inn í herbúðirnar. 
Jeg álít með öllu ótækt að banna, að
sýslumenn hafi slíkt með höndum.

Held jeg því, að öllu athuguðu, mjög 
heppilegt að samþykja dagskrá hv. 2. 
þm. Eyf. (E. Árna.), og treysta þvi nú, 
eins og yfirleitt, að forstjórar lands- 
verslunarinnar geri þetta verk sem þeir 
geta best og þannig, að það verði sem 
ódýrast fyrir landið.

porsteinn Jónsson: pött það heiti svo, 
að bjargráðanefndin flytji þessa till. á 
þgskj. 275, þá er það eigi svo, að öll 
bjargráðanefndin væri ásátt um að bera 
till. fram. Jeg var á því að telja till. 
óþarfa.

Jeg álít, að landsverslunarstjórnin 
eigi að hafa sem mest óbundnar hendur
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um það, hverjum hún fær landsverslun- 
arvörurnar til af hendingar. Raunar 
bindur þessi till. það ekki alveg ein- 
skorðað, hverjir fái vörumar til afhend- 
ingar. Svo langt var líka ómögidegt að 
ganga með till., því að hugsast getur, að 
sumstaðar fáist hyorki kaupmenn nje 
kaupfjelög til að taka vörurnar til af- 
hendingar, gegn þeim kostum, er settir 
kunna að verða. Á þeim stöðum verður 
þvi að sjá um afhendingu varanna á 
annan hátt, og liggur þá næst að leita 
til sveitarstjórna.

Jeg býst við því, að till. verði skilin 
svo, að þar sem kaupmenn eða kaup- 
fjelög sjeu fús til að taka vörurnar til 
úthlutunar, þá fái engir aðrir þær til 
úthlutunar. Sveitarfjelög hafa mörg 
undanfarin ár fengið talsvert af vörum 
frá landsversluninni til afhendingar. 
pau hafa getað selt vörurnar lægra verði 
en kaupmenn og kaupfjelög. petta hefir 
orðið mörgum fátækum manni dýrtíð- 
arhjálp. Tel jeg því rangt, að þeim 
sveitarfjelögum, sem kaupa vildu lands- 
verslunarvörur, væri neitað um þær. 
Jeg tel það rangt að þeim væri þar með 
meinað að láta fátæka menn fá ódýrari 
vörur en þeir geta fengið ella. Jeg er 
sömu skoðunar og hv. flm. 'þrttt. á 
þgskj. 281 (P. O.), að kaupmenn, kaup- 
fjelög og sveitarfjelög fái vörurnar til 
afhendingar jöfnum höndum. Víðast 
myndi það verða svo, að sveitarfjelögin 
kærðu sig alls ekki um vörurnar til af- 
hendingar, bæði vegna timaskorts og 
annara erfiðleika. Svo að meginreglan 
myndi verða sú, að kaupmenn og kaup- 
fjelög fengju vörurnar, þótt alls ekki 
yrði samþykt till. á þgskj. 275. Svo að 
þá ber að sama brunni, að till. er óþörf 
hvað það snertir.

Hvað seinni lið till. snertir, þá tel jeg 
það vist, að landsstjórnin áliti það sjálf-

sagða skyldu sína að afla landinu nægi- 
legs rekstrarf jár, bæði til að reka versl- 
unina og til annara þarfa.

Enn fremur álít jeg það sjálfsagða 
skyldu stjórnarinnar, þótt engin till. 
komi fram, að hún reyni að hafa láns- 
og vaxtakjörin sem hagkvæmust, og 
sömuleiðis tel jeg sjálfsagt, að hún reyni 
að hafa greiðslufrestinn nægilega lang- 
an, ef hún getur. En á þessu getur skilj- 
anlega orðið misbrestur, hvort sem till. 
gengur fram eða eigi, því að eins og 
hv. deild veit, er það ekki þægilegt að 
fá peninga á þessum tímum. Jeg tel 
sem sagt óþarft að minna stjórnina á 
þetta. það er svo sjálfsagt, og hún hefir 
það í huga hvort sem er. Álít jeg því 
till. allsendis óþarfa, þótt hún geri hins 
vegar hvorki til nje frá, og get jeg því 
gengið inn á að samþykkja þá rökstuddu 
dagskrá, sem fram er komin frá hv. 2. 
þm. Eyf. (E. Árna.).

Bjöm Kristjánsson: Enda þótt hv. 
frsm. (P. J.) hafi nú skýrt till. á þgskj. 
275 og gert það rjett og vel, langar mig 
þó að segja fáein orð um hana, einkan- 
lega tyrir þá sök, að mjer finst, að þeir 
hv. þm., sem talað hafa, hafi ekki áttað 
sig á aðalatriði því, er tillagan fer fram 
á. Till. markar sem sje nýja, ákveðna 
stefnu frá þvi, sem nú er, eins og sjá 
má. Stefnan er að láta þá menn í land- 
inu fara með verslunina, sem besta 
hafa þekkinguna og mestan máttinn til 
þess, sem sje verslunarstjettina. J?að cr 
lagt til, að haldið sje sömu stefnu og 
á venjulegum tímum, og hún er, að 
kaupmenn og kaupfjelög i landinu ann- 
ist verslunina, helst að öllu leyti, þvi að 
þau standa langbest að vígi til að reka 
þessi störf í þjóðarinnar þarfir.

pað er öllum vitanlegt, að fjárhagur 
landsins er þröngur, og það mátti heyra
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á ræðu hæstv. forsætisráðherra, að það 
liggur ekki á lausu að fá fje til að reka 
verslun þessa. Jeg held, að með þeim 
lánskjörum, er landið hefir, hafi það 
ekki ráð á að reka verslun landsins að 
öllu leyti, jafnvel ekki kornvöru- og' 
sykurverslunina eina.pess vegna álítjeg, 
að geri þingið eða stjómin hið minsta 
til að draga úr því, að verslunarstjett- 
in fari með verslunina, eða geri henni 
það ókleift, þá geti það bakað landinu 
stórtjón. Jeg álít þetta því fremur, sem 
jeg er búinn að athuga fjárhag landsins 
allrækilega, og þegar tekið er tillit tii 
þess, hve stutt er til gjalddaga á mjög 
miklum lánum, sem landið hefir tekið, 
álit jeg, að landið verði að nota alt afl 
verslunarstjettarinnar, hús, fjármagn, 
vinnuafl og lánstraust, ef nokkur trygg- 
ing á að vera fyrir því, að landið geti 
borgað skuldir sínar á rjettum tíma. 
pess vegna er mjer illa við, nú eins og 
í fyrra, að stjettapólitík komist að á 
þessum tímum; á venjulegum tímum er 
hún þó hættuminni, þó altaf sje hún 
eitur í hverju þjóðfjelagi.— En nú mega 
menn ómögulega vera að horfa í það, 
hvort þessi stjett eða hin fer með versl- 
unina og þó að einhver stjett hafi ein- 
hvem hag af henni, öðrum fremur.

Jeg held, að það sje viðurkent af öll- 
um þroskuðum mönnum, að verslunar- 
stjettin, hvort heldur eru kaupmenn eða 
kaupfjelög, sje stór og nauðsynlegur lið- 
ur í framleiðslustarfi landanna, alveg 
eins og t. d. kaupamaðurinn, vinnumað- 
urinn eða vinnukonan eru nauðsynlegir 
liðir í búskapnum. Og vitanlegt er, að 
þetta fólk fær há laun fyrir sína hlut- 
töku í framleiðslunni, og því þá ekki 
eins kaupmaðurinn, sem starfar að 
sama verki? Jeg segi þetta til þess að 
slá á þann ýmugust, er jeg heyri víða á

landinu anda gegn kaupmannastjettinni 
yfir höfuð.
Og ef nú þessi liður er nauðsynlegur í 
framleiðslunni á venjulegum timum — 
hvernig getum vjer þá án hans verið ein- 
milt nú? Jeg álít þess vegna, að alt, sem 
gert er, hjer í deildinni eða annarsstað- 
ar, til að hindra verslunarstjettina í þvi 
að birgja landið, sje til tjóns, og meira 
að s^gja þarf að eyða þeim gömlu skýj- 
um, sem verið hafa á milli þings og 
stjómar og verslunarstjettarinnar og 
hafa gert mikið ilt. Til þess miðar til- 
lagan, og það er vitanlegt, að ef tillag- 
an verður feld, er þingið búið að lýsa 
yfir, að það æski ekki að nota styrk 
verslunarstjettarinnar til þess að birgja 
landið.

í raun og veru ætti tillagan að ganga 
lengra, ef menn vissu, hve mikið það 
er, sem hjer veltur á.

Hafa menn gert sjer glögga grein fyr- 
ir fjárhagnum? Jeg hefi gert mjer þá 
grein fyrir honum, að ef ekki þarf að 
leggja meira fje í landsverslunina en í 
henni stóð 31. des. 1917, og voru um 
5660 þúsund kr., þá mun landið komasl 
af án þess að taka ný lán á þessu ári. 
Og það liggur í því, að sum lán, 
sem kalla má eftir hve nær sem er, t. 
d. botnvörpungalánið og lán það, er rík- 
issjóður hefir leyft að standa megi fyrst 
um sinn, 2^ miljón kr., eru lán, sem 
ætla má að ekki verði kipt burtu á þessu 
ári. par af leiðandi held jeg, að landið 
gæti komist af. En það er mjög senni- 
legt, að landsverslunin geti ekki komist 
af með það fje, er hún hafði 31. des. 
1917, og verður þá að taka ný lán. En 
hvar á að taka þau nýju lán? Eða er 
ekki rjett að reyna að komast hjá því, 
ef hægt er?

Jeg hefi líka nokkuð athugað, hvernig



Mál, ekki útrædd.
Landaverslunin

928927

fjárhagurinn mundi verða næsta ár, ef 
landsverslunin hjeldi áfram með likum 
hætti og nú. Telst mjer svo til, að ef 
jeg geri ráð fyrir sennilegum tekjuhalla 
og reikna vexti og afborganir af lánum 
utan f járlaga, þá nemur það, sem landið 
á að borga um nýár 1920, hjer um bil 
14 milj. kr. — Og ef nú landsverslunin 
heldur áfram með að nota það fje, er 
hún hefur, og bætir við, — með hverju 
á þá að borga?

Nú hefur hæstv. forsætisráðherra 
skýrt frá því, að erfitt yrði að fá lán til 
lengri tíma; treysti jeg honum, engu 
síður en öðrum, til að fá lán, ef upp- 
hæðin er innan skynsamlegra takmarka.

Eigi ætti að vera vonlaust að geta 
fengið lán, ef sæmilegt samkomulag get- 
ur haldist við það land, sem við getum 
vænst lánstrausts hjá; annars tel jeg það 
vafasamt. Jeg sje ekki, hvar við getum 
tekið visa peninga til þess að borga með 
þessar 14 miljónir kr., um eða fyrir 
annað nýár hjer frá, ef danska lánslind- 
in lokast, sem getur orðið af ýmsum á- 
stæðum. Og allra síst meira, ef lands- 
verslunin heldur áfram í sama stíl og 
nú, og kann ske í stærri stíl. pess vegna 
er það, að mjer finst bráðnauðsynlegt 
fyrir landið að tryggja sjer alt afl versl- 
unarstjettarinnar, og að stjómin og 
þingið megi ekki gera nokkurn skapað- 
an hlut, sem geri verslunarstjettina leiða 
á að hafa viðskiftin á hendi. Jeg álit, að 
landið hafi ekki ráð á því að láta 
þetta afl vera ónotað, láta verslunar- 
stjettina hafa fjeð í handraðanum, hvort 
sem það er innlent fje eða útlent. pað 
skiftir engu, og yfir höfuð finst mjer, 
að á þessum tveggja mánaða tíma, er 
við höfum setið hjer, höfum við hugsað 
mest um, hvers við þörfnuðumst, og að 
okkur vantaði ekki nokkurn skapaðan 
hlut, en að við höfum minna hugsað um, 
með hverju við eigum að borga allar

þarfir okkar. En þannig hugsa ekki 
gætnir kaupmenn. Fyrst gera þeir ná- 
kvæma áætlun um fjármagn sitt, og 
svo leggja þeir út í fyrirtækið.

pað er kaupmannagróðinn, sem menn 
óttast svo mjög, en nú er það vitanlegt, 
að eins og nú stendur, verður sá gróði 
ákveðinn og vitanlegur. Sömuleiðis er 
hægt að ákveða hann svo lágan, að það 
sje rjett svo, að kaupmaðurinn vilji 
vinna til að kaupa vöruna og selja hana, 
og einmitt fyrir þann kaupmannagróða, 
sem menn líta svo þungum augum til, 
vilja menn skella allri verslunarbyrð- 
inni á landssjóð, en það tel jeg mjög 
hættulegt, vegna fjárhagsástæðnanna. 
Við höfum tvo útvegi; annar er sá, að 
ýta undir kaupmannastjettina að beita 
lánstrausti sínu og fje til þess að birgja 
landið, gegn hæfilegum ómakslaunum, 
og við skulum segja, að við verðum að 
unna þeim að fá svo sem 6% eða jafnvel 
10% arð af fje sínu, sem mundi að 
mestu lenda í landinu sjálfu. Hin leið- 
in er að leita nýrra lána hjá þjóð, sem 
við eigum i höggi við um sjálfstæði vort, 
og láta hana skamta lánstímann úr 
hnefa og borga svo þessi 6% eða meira 
út úr landinu, í staðinn fyrir að halda 
þeim inni í landinu hjá þeirri stjett, sem 
þjóðin getur ómögulega án verið.

pað eru þessar tvær leiðir, sem við 
eigum að velja um, og ef tillagan, sem 
er til umr. í dag, verður feld, álít jeg, 
að við veljum þá leiðina, að fara til Dana 
og gefa þeim vextina, í staðinn fyrir að 
halda þeim i landinu, og um leið verður 
þeim pólitiska heiðri, sem við erum nú 
að berjast fyrir, gert afarþungt undir 
fæti. En þann kostinn vil jeg ekki velja, 
ef mögulegt er að komast hjá því. Nei, 
þess vegna, ef litið er á tillöguna frá 
þessu sjónarmiði, verð jeg að álíta, að 
hún sje ekki eins þýðingarlitil og hæstv. 
atvinnumálaráðherra og hinir ráð-
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herrarnir og fleiri, sem talað hafa, álíta; 
— jeg álít, að hún sje einmitt þýðingar- 
mikil, þegar hún er skýrð eins og jeg 
hefi gert.

Jeg hefi svo ekki meira um þetta að 
segja. Vildi að eins segja þessi orð, ef 
þau gætu orðið til þess að skýra afstöðu 
háttv. deildar til tillögunnar.

porsteinn Jónsson: Hv. 1. þm. G.-K. 
(B. K.) taldi þessa till. marka nýja 
stefnu í rekstri landsverslunarinnar. Jeg 
get ekki sjeð, að hjer sje um neina nýja 
stefnu að ræða, því að jeg hygg, að 
kaupmenn hafi fengið vörur frá lands- 
versluninni þegar þeir hafa beðið um 
þær, og þess vegna verði engin breyting 
á rekstrinum, þótt þessi till. verði sam- 
þykt. Jeg varð heldur ekki var við það, 
að sá hluti bjargráðanefndar, sem bar 
þessa till. fram, vildi láta útiloka sveitar- 
fielögin. prátt fvrir það, þótt þessi till. 
yrði ekki samþykt, er hin rökstudda 
dagskrá frá hv. 2. þm. Eyf. (E. Arna.), 
ng ef hún verður samþykt, er ekki þar 
með útilokað,að kaupmennfengjuvörur 
frá landsversluninni. Mjer hefir fundist, 
að allir teldu það sjálfsagt,að kaupmenn 
og kaupfjelög fengju vörur frá lands- 
versluninni til úthlutunar, þegar ekki 
væru sjerstakar ástæður fyrir hendi, að 
sveitarfjelögin fengju þær. Hv. þm. (B. 
K.) komst þannig að orði, að þingið 
hefði lýst yfir því, að það vildi ekkert 
með verslunarstjettina hafa, ef þessi till. 
yrði samþykt, en jeg vona, að menn sjái, 
að það felst ekki í þeim umræðum, sem 
hjer hafa farið fram í deildinni. Hv. þm. 
(B. K.) virðist sem það lýsi sjer einhver 
stjettapólitík í versluninni, hjá þeim 
mönnum. sem álita þessa till. óheppi- 
lega, ieg verð að segja það, að mjer 
virðist stjettapólitík koma fram hjá

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

þeim mönnum, sem álíta, að þessi till. 
bjargTáðanefndar verði mikil lífsnauð- 
syn fyrir landið, og að hana yrði að 
samþykkja, því að annars verði sparkað 
i verslunarstjettina. Sú skoðun lýsti sjer 
hjá hv. 1. þm. G.-K. (B. K.), að honum 
virtist fjárhagsvoðinn miklu meiri, ef 
þessi till. næði ekki fram að ganga. pað 
er svo að sjá, sem hv. þm. (B. K.) virðist 
það f járhagsvoði, ef sveitarfjelögin fá 
vórur til úlhlutunar. leg get ekki sjeð 
það, því að vilanlega þarf verslunar- 
stjórnin ekki að lána sveitarf jelögunum 
þessar vörur, frekar en kaupmönnum og 
kaupfjelögum. Jeg geri heldur ekki ráð 
fyrir því, að kaupmenn eða kaupf jelög 
fari að leggja út fje fyrir vörurnar fyr 
en þau ia þær afgreiddar, og sama mun 
vera um sveitarfjelögin, svo að sama 
hættan verður þá fyrir landsverslunina, 
hverjir sem hafa vörumar til úthlut- 
unar. Jeg bið hv. deild að athuga, að 
engin breyting verður á verslunarrekstr- 
inum hvort sem till. verður samþ. eða 
ekki. Mjer finst þetta því óþörf, að vísu 
meinlaus, till., sem engin ástæða sje 
til að samþykkja.

Mjer virðist, að verslunarstjómin eigi 
að hafa óskorað vald til að úthluta vör- 
unum, eftir því sem haganlegast þykir 
fyrir hjeruðin og sveitarfjelögin, sem 
eiga að taka á móti þeim, og það er alls 
ekki rjett hjá hv. þm.(B.K.), að við, sem 
töldum þessa till. óþarfa, viljum láta 
ganga fram hjá verslunarstjettinni; því 
að við skoðum það sjálfsagt, þó að 
þessi till. verði ekki samþykt, að kaup- 
menn fái vörurnar til úthlutunar, þegar 
ekkert mælir á móti því. En eins og jeg 
tók fram áðan,værihart,ef sveitarstjórn- 
ir, sem vildu útvega sveitungum sínum 
vörurnar ódýrari, gætu ekki fengið þær, 
og það jafnvel þó að þær borguðu út
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í hönd. pess er líka að gæta, að sveitar- 
fjelög geta oft haft mjög hagstæð skil- 
yrði til þess að taka á móti vörum, svo 
sem nóg húsrúm til að geyma þær í, og 
þess vegna oft eins heppilegt, að þau taki 
við þeim, eins og kaupmenn.Undir flest- 
um kringumstæðum geta sveitarf jelögin 
selt vörurnar ódýrari en kaupmenn eða 
kaupfjelög. pað er kostnaðarminna að 
taka að sjer að úthluta fáeinum vöru- 
tegundum en að þurfa að sitja með 
allskonar vörur, sem verslanir þurfa að 
gera, og fasta starfsmenn.

Benedikt Sveinsson: Mjer þykir til- 
laga sú, sem hv. bjargráðanefnd, eða 
rjettara sagt meiri hl. hennar, ber fram, 
á þgskj. 275, vera nokkuð kynleg. Eins 
og kunnugt er, þá var það vilji þingsins 
í fyrrg, að landsstjórnin fengi sjerstaka 
menrj til þess að standa fyrir verslun- 
inni og hafa allan veg og vanda af 
henni. Nú var skipuð þriggja manna 
nefnd um nýárið til þess að hafa stjórn 
verslunarinnar á hendi, og eru í þeirri 
forstöðunefnd tveir kaupmenn og for- 
stjóri samvinnuf jelaganna.Erþví líklegt, 
að þessir þrir m?nn muni kunna glögg 
skil á þvi, Jivcrnig eigi að koma lands- 
versluninni fyrir; þess vegna hafa þeir 
líka verið teknir til að stjórna henni, 
og hafa allan veg og vanda af vöruverð- 
inu cg úibýtingu varanna. En mjer þyk- 
ir nú undarlega við bregða, ef þessi hv. 
deild vill fara að hlaupa undir bagga 
með þessum mönnum og segja þeim 
fvrir, hvernig þeir eigi að stjórna versl- 
uninni.

Stefnan er einkennileg, ef hún á, eins 
og hv. þm. S.-p. (P. J.) tók fram, að 
draga úr því, að landsverslunin hafi við- 
skifti við sveitarf jelögin, en hann kallaði 
það að vísu áð gera viðskiftin beinni en 
áður. Jeg get nú ekki sje annað en að

verslunin sje með þessu gerð í sjálfu 
sjer óbeinni, því að hjer er beinlinis 
verið að koma lið inn á milli sveitarfje- 
laganna og landsverslunarinnar. Jeg sje 
ekki heldur betur en að þessi rekistefna 
þingsins sje alveg óþörf, af því að það 
megi fullkomlega treysta þessum tveim 
kaupmönnum og forstjóra samvinnu- 
fjelaganna, sem eru í stjórn landsversl- 
unarinnar, til þess að sjá um, að rjettur 
kaupmanna og kaupfjelaganna verðí 
ekki fyrir borð borinn. Ef þeir vilja taka 
upp einhverja nýja stefnu í þessu málir 
þykir mjer líklegast, að þeir hafi besta 
þekkingu á því, enda beri þeir aHá á- 
byrgð á því. En aftur á móti þætti mjer 
það harðara, ef þingið færi að svifta 
samtök einstakra manna í sveitum 
þeim rjetti, að skifta beint við lands- 
verslunina, og taka fram fyrir hendur 
hennar með að mega selja þeim. pað 
myndi mælast mjög illa fyrir, og gæti 
jeg þá farið að skilja, að forstjórarnir 
vildu koma ábyrgðinni af slíkum til- 
tekjum yfir á hendur þingsins, en jeg 
vil ekki taka á mig ábyrgðina af því að 
hafa átt hlut í slíku og taka óvinsældir 
af því. Vona jeg, að fonstjórarnir fari 
vel með vald sitt, og því ‘betur, ef þeir 
eiga sjálfir að bera ábyrgð á gerðum 
sínum, en hitt er skiljanlegt, að þeir 
vilji heldur unna öðrum ábyrgðarinnar 
á þeim breytingum, sem illa mundu 
jnælast fyrir í landinu. Jeg ímynda mjer 
nú, að hjá þeim, sem forstjórn lands- 
verslunarinnar skipa og jeg gat 
um áður, muni höfuðreglan í fram- 
kvæmdunum verða sú, að það verði 
kaupmenn og kaupfjelög, sem annast 
þessa verslun, en mjer finst það alger- 
lega rangt að vilja útiloka sveitarfje- 
lögin, eða fjelög og samtök einstakra 
sveitarhluta, frá því að skifta við lands- 
verslunina, ef þau sjá sjer hag í því.
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Um kaupmenn og kaupfjelög er þcss 
að gcta, að þau mega ekki, samkvæmt 
því sem til er ætlast, setja verð vör- 
unnar upp nema um vissa hundraðs- 
tölu, en það gæti þó svo farið, að þau 
segðu: Við viljum ekki hafa neitt með 
þetta að gera, nema við fáum hærri 
laun en ákveðin eru, og ættu þau þá 
hægri aðstöðu að krefjast hærri ómaks- 
launa, er búið væri að útiloka sveitar- 
fjelögin. (B. K.: pau eru ekki útilokuð.) 
Ef þau eru ekki útilokuð, þá er tillagan 
yfir höfuð alveg tilgangslaus. Hv. 1. þm. 
G.-K. (B. K.) sagði, að ekki væri gengið 
nógu langt í því,sem hannvildi,aðhlynna 
ílð þessari nauðsynlegu stjett manna, 
verslunarstjettinni, en jeg get vikið að 
því síðar, hversu alt, sem hv. þm. (B. K.) 
sagði um þetta efni, var talað út í hött, 
og jeg get tekið það fram strax, að hjer 
er alls ekki verið að tala um að taka al’ 
kaupmönnum verslunina við útlönd; 
hjer er verið að tala um úthlutun á vör- 
um, sem þegar eru komnar til landsins; 
hjer er þvi alt annað um að ræða en að 
verið sje að keppa við kaupmenn um 
vörukaup frá útlöndum, og þvi er alt, 
sem hv. 1. þm. G. K. (B. K.) sagði, talað 
út í hött. (B. K.: En þarf ekki að borga 
vörurnar?). pað er alls ekki verið að 
tala um að fá vörurókeypis. Annarsþótti 
mjer gaman að heyra þær kenningar, 
sem þessi forvörður kaupmannastjett- 
arinnar var að halda fram, og þykir 
mjer það talsverð nýung, hvernig hann 
ng háttv. þm. S.-þ. (P. J.) fylgjast nú 
að álíugamálum kaupmannastjettarinn- 
ar, en jeg ætla að leiða hjá mjer að 
koma saman „principum“ þeirra, þar 
ræða er um kaupfjelagsskap hv. þm. S.- 
þ. (P. J.) og kaupmannastefnu hv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.). það, sem hjer er 
verið að ræða um, er ekki annað en það, 
Jivemig útbýta og verja skuli meðal

landsmanna þeirri vöru, sem landsversl- 
unin fær í hendur, hversu haga skuli 
innheimtu og öðru, sem þvi kemur við; 
og sje jeg ekki betur en að þeim hlut- 
um sje vel fyrir komið í höndum þeirra 
manna sem nú veita landsversluninni 
forstöðu, og því engin ástæða til fyrir 
þessa hv. deild að fara að skipa þeim 
að ganga lengra í þvi að útiloka einstök 
sveitarfjelög frá að skifta við landsversl- 
unina, þegar þau álíta sjer það hag- 
kvæmt. 'Jeg hefði getað skilið í því, að 
hv. deild hefði farið að hlutast til um 
það, ef landsverslunin væri farin að 
misbeita valdi sínu, ef hún vildi t. d. ekki 
skifta við aðra en kaupmenn og kaup- 
fjelög, en vildi útiloka sveitarfjelög og 
aðra frá viðskiftum. p á væri timi til 
að taka fram fyrir hendumar á stjóm 
verslunarinnar, en það er einmitt alveg 
þveröfug leið, sem þessi hv. bjargráða- 
nefnd hefir farið. pað kemur lika í ljós 
við umr., að nefndin hefir klofnað um 
þetta mál, og er jeg viss um, að ef hinn 
góðkunni frsm. nefndarinnar (P. J.) átt- 
aði sig ögn betur á málinu, þá mundi 
hann ekki beita sjer hart gegn því, að 
sveitarfjelög og smærri fjelög fengju að 
hafa óbundnar hendur um skifti sín við 
landsverslunina.

Hv. frsm. (P. J.) sagði það að vísu 
ekki útilokað, að þau gætu fengið vörur, 
en hann sagði, að þetta ætti að verða 
„meginregla“, að selja kaupmönnum 
og kaupfjelögum; hvað það orð þýðir 
hjer veit jeg ekki vel, en held, að það 
verði likt og „princip“ eða allsherjarrégla, 
og verður þá undantekningin frá þeirri 
reglu það, sem kallað er „princip“-brot. 
En jeg hygg, að það geti ekki verið vilji 
Alþingis að torvelda landsmönnum svo 
viðskifti við landsverslunina, að gera 
þau að „princip“-broti.
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Jeg vona þvi, að hv. 2. þm. Eyf. (E. 
Arna.) verði gott til liðs um þá rök- 
studdu dagskrá, sem hann ber hjer fram 
og jeg veit að mun mælast vel fyrir i 
landinu.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg skal 
að eins tala mjög stutt, þvi að hv. þm. 
N.-p. (B. Sv.) og fleiri hafa tekið ýmis- 
legt fram af því, sem jeg vildi segja. 
Jeg vil leggja mikla áherslu á, að það er 
búið að skipa landsverslunina svo góð- 
uin mönnum, sem kunnugt er, og því 
rjettast að láta þá hafa sem óbundnast- 
ar hendur um fyrirkomulag verslunar- 
innar, því vitaskuld verður að beina 
versluninni inn á þær brautir, sem 
reynslan bendir á að verði hagkvæm- 
astar. þingið ætti sem minst að blanda 
sjer inn í þær hreint verslunarlegu 
framkvæmdir. Jeg teldi mjög illa farið, 
ef þingályktunartillagan yrði samþykt 
og skilin svo á þá leið, að landsverslun- 
in gæti ekki skift við sveitarfjelögin. 
Jeg skil ekki þá röksemdaleiðslu hv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.), að verslunin verði 
auðreknari, þó viðskiftin hættu við 
sveitarfjelögin, því aðalatriðið virðist 
mjer vera, að verslunin hafi nóg fje, en 
hvort þa kemur frá sveitarfjelagi eða 
kaupmanní skilst mjer að verslunarlega 
sjeð hafi sömu þýðingu.

þar sem hv. þm. (B. K.) var að tala 
um þennan ímugust, sem kæmi fram 
til kaupmanna, þá verð jeg að segja, að 
það er hrein og bein imyndun. pegar 
litið er á þær ýmsu nefndir, sem skip- 
aðar eru til að fara með verslunina, svo 
sem forstjórn landsversluninnar, út- 
flutningsnefnd og innflutningsnefnd, þá 
sjest, að meiri hluti þeirra eru kaup- 
menn. Ekki kemur ímugustur mikill 
fram í þessum nefndarskipunum, en hitt 
er annað mál, þó menn hafi ímugust á

þeim hinum mikla gróða, sem sumir, 
sjerstaklega stórkaupmennirnir, áreið- 
anlega hafa haft.

Síðan jeg kom í stjómina hefir 
einmitt verið lögð áhersla á að ná i 
menn með sem bestri verslunarþekk- 
ingu, en hitt er satt, að þegar háttv. þm. 
(B. K.) fór úr stjórninni, þá var lítið af 
verslunarfróðum mönnum, eða nær 
enginn, í landsversluninni.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) málaði fjár- 
haginn með dökkum litum. pað er að 
visu rjett, að fjárhagurinn er ekki glæsi- 
legur. En hitt fanst mjer fulldjúpt tekið 
í árinni, er hann sagði, að vjer gætum 
ekki leitað annara en Dana um lán. Jeg 
hygg, að vjer getum sannarlega fengið 
lán annarsstaðar. Og að sjálfstæði lands- 
ins sje undir því komið, að fjárhagur 
landsins sje i höndum kaupmanna, það 
kunna nú að vera dálítið skiftar skoð- 
anir um það.

Hv. þm. sagði, að Iandið þyrfti að 
gjalda mikið af lánum um áramót 1920. 
þetta er að vísu satt, en jeg hygg, að 
sjeð verði fyrir, að ný lán komi í stað- 
inn.

Hv.þm. (B.K.)sagði,aðlandið þyrfti að 
lánin. Lánin eru 3 milj., og hv. þm. (B. 
K.) hjelt, að þeirra yrði krafist um ára- 
mót 1920. En ef svo verður, að Iánanna 
verði krafist þá, stafar það af því, að 
ófriðnum verði lokið. pvi að ef ófriðn- 
um heldur þá áfram, eru litlar líkur til, 
að nýir togarar yrðu keyptir; en fyr 
þarf ekki að greiða lán þetta.

Jeg vona, að hv. þingm. bindi ekki 
um of liendur verslunarforstjóranna. Á 
þessum tímum verður að gefa þeim 
mönnum, er vjer treystum, mikið vald, 
og mjer skilst, að þingið alt beri fult 
traust til forstjóra landsverslunarinnar.

Pjetur Jónsson: pað hafa orðið all-
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miklar umr. um till. þessa. Jeg bjóst 
við, að hún kæmist áfram hljóðalaust. 
Jeg hefi enn ekki heyrt neina mótbáru 
gegn till., er gæti gefið ástæðu til umr., 
fram yfir það, sem svarað hefir verið af 
öðrum nefndarmönnum.

Jeg skal fyrst minnast á brtt. á þgskj. 
281. par eru sveitarfjelög látin hverfa 
undir meginregluna. pótt nefndin vildi 
ekki bægja sveitarfjelögum með öllu frá 
afhendingu og útsölu á landssjóðsvör- 
unum, eins og jeg tók fram i skýringu 
minni á till., þá mundi samþykt á brtt. 
orsaka gagnstæð áhrif við till. nefndar- 
innar. Nefndin vill, að það sje megin- 
regla, að verslunarfyrirkomulagið sje 
eins og gert er ráð fyrir í till. Jeg hygg 
að vísu, að hjer í nánd við Reykjavík 
geti sveitarfjelög komist í beint sam- 
band við verslunina, án trafala eða 
vandkvæða. En jeg fæ hins vegar ekki 
sjeð, að minni háttar sveitarfjelög úti 
um land geti snúið sjer að versluninni 
án milliliða. Mjer er vel kunnugt um, að 
,þau hafa þurft að fá húsrúm o. fl. hjá 
kaupmönnum eða kaupfjelögum, og 
greiðslan lendir oft hjá þeim líka.

pað er þess vegna lakara fyrir lands- 
verslunina að hafa viðskifti við sveitirn- 
ar, og nefndin vildi einmitt losa hana 
við þau óþægindi. Sjerstaklega álít jeg 
illa til fallið að leiða sveitarfjelögin til 
sætis með kaupmönnum og kaupfjelög- 
um, ef jafnframt á að útbola sýslu- 
mönnum frá afskiftum af versluninni. 
pví að þeir eru nauðsynlegir milliliðir 
fyrir sveitarfjelögin, sem i fjarlægð eru, 
ef þau ættu að hafa viðskiftin, og þau 
atvik geta komið fyrir, að þeir sjeu bein- 
linis ómissandi. Jeg vil t. d. benda á það, 
að þegar á að sjá ýmsum stöðum fyrir 
nauðsynlegum vörubirgðum, t. a. m. þá 
er íshætta vofir yfir eða samgöngu- 
teppur, er ekki víst, að kaupmenn eða

kaupf jelög eigi tök á að taka eins miklar 
iVÖrur og nauðsyn krefur og greiða and- 
virði þeirra þegar í stað. pegar svo stæði 
á, væru sýslumenn sjálfsagðir umsjón- 
armenn á þeim forða, sem landsversl- 
unin legði fyrir til síðari skifta. pess 
vegna vildi nefndin ekki bægja þeim 
með öllu frá versluninni, en ætlaðist 
þó ekki til, að þeir hefðu beinlínis versl- 
unarstörf á hendi.

Ráðherrarnir hafa nú allir staðið upp 
og látið í ljós álit sitt á málinu. Og að 
því er jeg hefi komist næst, — og at- 
vinnumálaráðherrann hefir tekið skýrt 
fram — álíta þeir till. að vísu tilgangs- 
lausa og óþarfa, en hins vegar eigi fara 
í bág við fyrirætlanir landsverslunar- 
innar nje stjórnarinnar í þessu máli. Jeg 
hefi skilið undirtektir þeirra á þá leið, að 
till. fari í sömu átt og stjórnin og lands- 
verslunin hafa hugsað sjer og eins og 
jeg skýrði hana í inngangsræðu minni. 
pess vegna virðist mjer dálítið kynlegt, 
að allir ráðherrarnir skuli finna sig til 
knúða að standa upp og andmæla till., 
sem er í samræmi við fyrirætlanir 
stjórnarinnar, jafnvel þótt þeim finnist 
hún vera óþörf. Eins og mönnum er 
kunnugt, hafa komið ýmsar óskir til 
stjórnarinnar,sem henni hefir reynst of- 
urefli að fullnægja, og þá er eðlilegt, að 
hún bendi á örðugleikana. En þó að jeg 
viti ekki, hvað er að sitja í ráðherrasæti, 
þegar skorað er á stjórnina að gera það, 
sem hún hafði hugsað sjer að gera, þá 
hefi jeg þó setið í svipuðu sæti í f jelags- 
skap, þar sem mjer sem framkvæmdar- 
stjóra var falið, og það brýnt fyrir mjer, 
að leysa það af hendi, er jeg hafði marg- 
hugsað mjer að gera, og hefir mjer þó 
ávalt þótt ráðlegt og kurteislegt að taka 
slíkum áskorunum vel. pess vegna 
þykja mjer andmæli stjómarinnar tæp- 
lega tilhlýðileg.
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Björn Kristjánsson: Jeg þarf fáu að 
svara, því að andsvörin gegn mjer 
snertu harla lítið mitt mál.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) gat þess, að 
kaupmenn hefðu fengið og mundu 
framvegis fá vörur hjá landsverslun- 
inni, þótt till. þessi yrði ekki samþykt. 
petta er rjett. En það var alls ekki þetta, 
sem jeg átti við, heldur var jeg að benda 
á leið til þess, að kaupmenn sæktust eft- 
ir vörunum og legðu eigið fje sitt og 
lánstraust til þess að kaupa þær og selja, 
svo að landið þyrfti ekki að taka það 
fje að láni erlendis, sem þeir hefðu yfir 
að ráða; og jeg benti á, að þingið mætti 
ekki gera neitt til þess að hindra kaup- 
menn í þessu efni. petta átti jeg við. En 
allir, sem gegn mjer hafa talað, hafa 
misskilið orð mín, og þar á meðal hæstv. 
fjármálaráðherra.

Hæstv. fjármálaráðherra sagði, að 
jeg áliti fjármálavoða stafa af verslun- 
arrekstrinum. petta er heldur ekki rjett. 
En jeg sagði, að stjórnin hefði ekki 
nægilegt veltuf je til þess að versla með, 
að minsta kosti ekki án veltuf jár kaup- 
manna og kaupfjelaga. Og úr þvi að 
fjeð er ekki til, verður landið að taka 
það að láni, ef það hugsar sjer að reka 
verslunina framvegis með þessu fyrir- 
komulagi. Jeg benti á, að þingið ætti að 
gera kaupmönnum og kaupfjelögum 
fært, og hvetja þau meira að segja til 
þess, að taka þátt í versluninni. En hjer 
tjáir lítt að segja eins og karlinn, sem 
rak öfuga ausuna ofan í baunapottinn: 
„Hangið þið við, ef þið viljið vera með“.

Hæstv. fjármálaráðherra og ýmsir 
hv. þm. sögðu, að forstjórar landsversl- 
unarinnar eigi að stjóma þessu. En hafa 
menn athugað, að hjer er að ræða um 
fjárhag landsins, og það, sem hjer um 
ræðir, stendur fyrir utan þeirra verka- 
hring, verslunarstjóranna? pvi að ekki

á stjórn landsverslunarinnar að vera 
ráðandi þess, hvort kaupmönnum og 
kaupfjelögum er gert mögulegt að 
leggja fje sitt fram, eða hvort landið 
tekur margra miljóna kr. lán i þess stað. 
pvi málefni á vitanlega stjóm og þing 
að ráða.

Jeg bið afsökunar á því, að jeg hefi 
tekið þetta fram. pað er eigi af því, að 
mjer sje þetta mál hið minsta kapps- 
mál, heldur vildi jeg skýra hvemig i 
málinu liggur. En jeg heyri á umr., að 
mjer hefir því miður ekki tekist það.

Hv. þm. N.-p. (B. Sv.) kvað stefnuna 
kynlega. En jeg er annarar skoðunar. 
Jeg lýsti stefnunni áðan og sýndi þá 
fram á, hversu nauðsynlegt væri, að 
landið tæki hana upp, eins og nú á stend- 
ur. Og ef þetta er sama stefnan og 
stjómin hafði hugsað sjer í málinu, 
hvað er þá til fyrirstöðu ?

Hv. sami þm. (B. Sv.) kvað kaup- 
menn geta neitað að hafa verslunina á 
hendi, ef þeim byði svo við að horfa. 
petta er að vísu rjett. En ef slikt kæmi 
fyrir, er heimilt samkvæmt till. að 
versla við hvem sem vill. En ef stjómin 
og kaupmenn geta ekki komið sjer sam- 
an, þá er það stjórninni að kenna, en 
ekki verslunarstjettinni.

Hv. sami þm. (B. Sv.) gat þess og, að 
hjer væri ekki um að ræða venjulega 
útlánsverslun, heldur að eins úthlutun 
vara. En alt kemur í sama stað niður. 
Ef landið vantar fje til þess að kaupa 
vöruna, verður það að taka lán. pað 
er auðvitað rjett, að peningamir em 
jafngóðir frá hreppsfjelögum sem frá 
kaupmönnum, ef þau hefðu þá á tak- 
teinum. (Fjármálaráðh.: Vörurnar verða 
goldnar við afhendingu). En hreppsfje- 
lög hafa ekki veltufje, nema það, sem 
þau fá í bönkum að láni.

Hæstv. fjármálaráðherra fann að
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því, sem jeg sagði, að vjer hefðum 
hvergi lánstraust nema í Danmörku. 
Hann sagði, að vjcr mundum hafa það 
víðar en þar. En jeg hefi aldrei orðið 
þess var. Eða hvers vegna hefir stjórn- 
in þá ekki notað sjer það?

Jeg vildi óska, að það reyndist sann- 
spá, að ófriðnum yrði lokið svo 
snemma, að landið gæti greitt skuld sína 
um áramót 1920. En vjer verðum samt 
að gera ráð fyrir hinu versta. pess 
vegna vil jeg, að vjer notum oss af 
fremsta megni vort eigið fjármagn, og 
þá er að færa sjer í nyt verslunarveltu- 
fjeð, og ákveða kaupmönnum verslun- 
ararðinn sjálfir. pað tel jeg miklu 
hyggilegra en að leita að óþörfu láns 
hjá erlendri þjóð, sem vjer eigum í 
höggi við um sjálfstæðismál vor.

pó jeg geri þetta ekki að neinu kapps- 
máli, fanst mjer mig bera skylda til 
að benda hv. deild á þessi úrræði.

Einar Amórsson: Mjer finst megnið 
af þessu rifrildi vera deila um keisar- 
ans skegg. Jeg lít svo á, að bæði aðaltill. 
og brtt. sjeu algerlega óþarfar, en að 
nokkru leyti skaðlausar. í aðaltill. er 
svo ákveðið, að kaupmenn og kaupfje- 
lög skuli annast vöruúthlutunina, og 
brtt. bætir við sveitarfjelögum. En þetta 
virðist vera óþarft, því að þetta fyrir- 
komulag mun vera sú meginregla, sem 
tíðast hefir verið fylgt. Jeg veit ekki til, 
að einstakir menn hafi keypt, svo að 
nokkru nemi, vörur af landsversluninni, 
heldur kaupmenn og kaupf jelög.

Till. nefndarinnar mætti skilja svo, að 
sveitarfjelögum sje verslunin fyrirniun- 
uð. (P. J.: Ekki ef till. er skýrð). pað 
er kynlegt, að till. skuli að þessu leyti 
vera svo óskýr, að það skuli þurfa að 
skýra hana til þess, að það skiljist. Hvi

er þetta atriði þá ekki tekið skýrt fram 
í till.?

Sannleikurinn mun vera sá, að heppi- 
legt sje að láta kaupmenn og kaupfje- 
lög annast sölu og afhendingu á vörun- 
um, eða getur að minsta kosti oft verið 
heppilegra en að fela það sveitarstjórn- 
um. En þess eru þó jafnframt dæmi, að 
til eru sveitarfjelög hjer í nágrenninu, 
sem enginn hængur hefir reynst á að 
skifta við, t. d. ýms sveitarfjel. i Arness. 
(Fjármálaráðh.: Og suður með sjó). Já, 
bæði þar og í Árness- og Borgarfjarðar- 
sýslum. Úr þvi að fengnir hafa v^rið for- 
stjórar fyrir landsverslunina menn, sem 
vænta má að ræki starf sitt vel og hafa 
meiri verslunarþekkingu til brunns að 
bera en þm. yfirleitt, virðist mjer var- 
hugavert af þinginu að setja þeim slíkar 
reglur.

En þá er hinn liður brtt., frá hv. þm. 
Borgf. (P. O.). Hann kveður svo á, að 
sýslumenn skuli engin afskifti af versl- 
uninni hafa. þessa till. hygg jeg líka 
vanhugsaða. Jeg skal að vísu játa, að 
ástæðulaust er að láta sýslumenn altaf 
hafa afskifti af verslun landssjóðs. En 
fyrir geta komið ýms tilfelli, eins og hv. 
þm. S.-p. (P. J.) tók fram, að eigi sje 
hagkvæmt að fyrirmuna stjórninni að 
nota milligöngu sýslumanna.

Jeg þarf ekki að telja sama dæmið 
og hann nefndi, því það mætti finna svo 
miklu fleiri. Mjer finst, að stjórnin og 
stjórn landsverslunarinnar ráði skipun 
þessara manna, algerlega á sína ábyrgð. 
og eftir þvi, sem reynslan sýnir þeim 
að best sje. (Atvinnumálaráðh.: Og 
breytt atvik standa til). pað felst í því, 
sem áður er sagt.

pað getur verið varhugavert að ætla 
sjer að svínbinda stjórn slíks fyrirtækis 
við ákveðna reglu; þótti það ekki heppi- 
legt í byrjun, og hefir reynslan sýnt það.
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Auk þess kæri jeg mig ekki um að fara 
að samþykkja einhverja fastbundna 
reglu, til þess að stjórnin hafi það svo 
síðar að skálkaskjóli og segi: „petta 
hafið þið skipað mjer, og þvi berið þið 
ábyrgðina“. Mjer finst best og heppileg- 
ast ráðið, að stjómin og stjóm lands- 
verslunarinnar ráði fram úr þessu á sitt 
eindæmi og með fullkominni ábyrgð. 
pað er ekki heppileg stefna hjá þing- 
inu að ætla sjer að gefa ákveðna reglu 
um það, hvernig stjómin skuli haga sjer 
í hverju einstöku tilfelli, þvi það er ein- 
göngu til þess að veikja ábyrgðartilfinn- 
ingu stjórnarinnar.

pá kem jeg að lánalið till. Jeg get 
ekki sjeð, að annar liðurinn sje beinlínis 
til meins,en hann er líka með öllugagns- 
laus. (Fjármálaráðh.: Alveg rjett). pað 
stendur sem sje í lögum frá 1. febr. 
1917, að stjórninni sje heimil lántaka 
eftir þörfum til landsverslunarinnar. 
Hjer er því sú heimild til, sem till. fer 
fram á, og jeg sje ekki, að þörf sje neinu 
við hana að bæta. pað skyldi þá helst 
vera það, að taka þyrfti fram við stjórn- 
ina, að hún tæki lánin „með sem hag- 
kvæmustum vaxtakjörum og nægileg- 
um greiðslufresti“, en mjer finst það 
liggja svo í augum uppi og vera svo 
sjálfsagður hlutur, að stjórnin gæti 
þessa eftir megni, að ekki gerist þörf á 
að minna hana á það, og býst jeg við, að 
meiri hl. þingsins treysti henni til þessa. 
Hitt er annað, að skiftar geta verið skoð- 
anir manna um það hverju sinni, hvort 
stjórninni hafi farist farsællega um lán- 
tökur sínar, hvort hún hafi tekið lánin 
á rjettum stað eða hvort hennJ hafi tek- 
ist að fá lánin með viðunandi kjörum, 
og er það alt öðru máli að gegna; en 
stjórnin tekur auðvitað altaf þar lánin, 
sem hún hyggur best í það skiftið. Mjer 
virðist því, i sannleika sagt, að annar

liður till. blátt áfram nálgist það að vera 
barnalegur.

Að þessi till. varði svo mjög fjárhag 
landsins fæ jeg ekki skilið, en það getur 
■vel verið skilningsleysi mínu að kenna. 
Jeg hygg, að stjórnin ætli sjer ekki að 
útiloka samvinnu við kaupjnenn, svo að 
aðstaðan og hjálpin, sem þeir geta veitt 
með peningum sínum og þekkingu, er 
jafnmikil og opin hvort sem þessi till. 
er samþykt eða ekki. Jeg sje þá heldur 
enga ástæðu til þess að samþykkja neina 
dagskrá, og til þess að losna við málið 
á sem þægilegastan hátt og án þess að 
í nokkru sje tekið fram fyrir hendur 
stjórnar landsverslunarinnar, þá leyfi 
jeg mjer að koma með till. um það, að 
málinu verði vísað til landsstjómar- 
innar.

Pjetur Ottesen: Jeg skal ekki lengja 
mikið umr., en jeg verð þó að segja 
nokkur orð viðvíkjandi ræðu hv. frsm. 
(P. J.), að því er hún laut að brtt. min- 
um. Mjer hefir aldrei komið það til hug- 
ar, að sveitarfjelög mundu fara að skifta 
við landsverslunina beint þar, sem þeim 
væri óhagræði í því. þar, sem svo stæði 
á, mundu þau hjer eftir sem hingað til 
reka verslunina áfram við kaupmenn 
og kaupf jelög. Og þar, sem kaupf jelags- 
skapur er, kemur þetta auðvitað ekki 
til. En þar, sem svo stendur á, að sveit- 
arfjel. er það haldkvæmast, ódýrast 
og best, og öll skilyrði til þess eru fyrir 
hendi, þá virðist það næsta illa til fallifi 
að gera gyllingar til þess að gera vöruna 
dýrari með því að þvinga inn óþarfa 
milliliðum. Og eins og hv. þm. N.-p. 
(B. Sv.) tók rjettilega fram, mundi það 
mælast mjög illa fyrir hvarvetna, ef svo 
væri að farið.

par sem þessi þjóð stynur undir oki
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dýrtíðarinnar, þá ber að forðast alt það, 
er gerir vöruna dýrari.

pá vildi hv. frsm. (P; J.) haldá því 
fram, að sýslumenn væru nauðsynlegir 
milliliðir, og að það væri verra fyrir 
landsverslunina að skifta við sveitar- 
fjelögin heldur en við kaupmenn og 
kaupfjelög. Jeg skil ekki, á hverju hann 
byggir þetta, því jeg er þess viss, að 
landsverslunih fleygir ekki vörunum út 
í neina óvissu, hvorki til kaupmanna, 
kaupfjelaga eða sveitarfjelaga. Og ef nú 
varan yrði ekki borguð út í hönd, þá 
býst jeg við, að heimtuð verði nægileg 
trygging fyrir borguninni. Jeg sje ekki, 
að nein rök mæli fremur á móti því 
að þessu leyti, að sveitarfjelögin snúi 
beint til landsverslunarinnar, heidur en 
kaupmenn og kaupfjelög.

pá mintist hv. sami þm. (P. J.) á,að ef 
farið yrði að leggja upp vöru í stórum 
stíl á einhverjum stöðum utan Reykja- 
víkur, þá þyrftu sýslumennirnir að vera 
til eftirlits. par er jeg algerlega á ann- 
ari skoðun. í slíku tilfelli álít jeg ein- 
niitt miklu heppilegra, að fela umsjón 
með þeim birgðum einhverjum öðrum 
en sýslumönnum. Við vitum allir, að 
sýslumannsstarfið er aðalstarf og ekk- 
ert smástarf, sje það vel rækt, og ef þeir' 
svo ofan á öll önnur störf sín ættu að 
fara að bæta á sig umsjóú og eftirliti 
með slíkum vörubirgðum úti um kaup- 
tún' og sveitir landsins, þá er það ekk- 
ert smáræðisstarf og getur heldur alls 
ekki samrýmst þeirra verulega verka- 
hring. pað getur líka verið mjög mikið 
vafamál, hvérsu heppilegt það sje að 
blan’da dómurum landsins mikið íhn í 
viðtækt verslunarvastur. pað er. sú alda 
vákin hjer, sem annarsstaðár, að dómar- 
ar ættu að vera sem allra óháðastir öllu 
vastri, sem þrætur geta af risið.

Alþt: 1918. C. (29. löggjáfárþing).

petta er komið svo langt hjer, að t> 
d. dómarar í yfirrjettinum mega ekki 
sitja á þingi.

pá langdr mig til þess að gera-örstutta 
athugasemd við ræðu hv. atvinnumála- 
ráðh. Hanrí vildi vefengja, að sýslu- 
menn hefðu fengið borgun eða „pró- 
sentur“ af öðrum vörum en þeim, sem 
gengju gegnum þeirra hendur. En jeg 
hefi fengið upplýsingar um, og get nefnt 
dæmi þess, að þeir hafa eins fengið pró- 
sentur af vörum, sem aldrei háfa komið 
í þeirra hendur og þeir því hafa engin 
skifti haft af.

Jeg get leitt vitni að því hjer í deild- 
inni, að svona hafi þetta verið.

Jeg þekki auk þess sjálfur, af eigin 
reynd, dæmi þess um vörur, sem keypt- 
ar hafa verið í landsversluninni og borg- 
aðar út i hönd, að reikningur yfir þær. 
vörur er færður á nafn sýslumannsins í 
viðkomandi sýslu, auðvitað í því augna- 
miði, að hann fái prósentur af upphæð- 
inni.

Hæstv. forsætisráðherra þarf jeg ekki 
að svara, því að hann tók ekki beint 
fram annað en það, sem jeg hefi svarað 
með þessum orðum mínum.

En jeg get ekki leitt hjá mjer að 
svara nokkru ræðu hv. 1. þm. G.-K. (B. 
K.). (B. K.: Jeg er dauður.) Já, og það 
getur nú þm. sjálfum sjer um kent, en 
vitanlega rís hv. þm. (B. K.) upp aftur.

Jeg er hv. þm. (B. K.) sammála um 
það, að frjáls viðskifti og samkepni er 
það eina heilbrigða, sem ölí viðskifti 
eiga að grundvallast og byggjast á, á 
eðlilegiim tímum.

Jeg álít það heldur engan veginn rjett. 
að útiloka kaupmenn og kaúpfjeíög frá 
því að nota fjármagn sitt og aðra að- 
stöðu til þess að reiða upp vörur, en

60
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þa^ pr syo þomið fyrir ras viðburð- 
anna, að stjprnin er til neydd að ann- 
ast innflutning á öllum vörum og 
Skgiýla fypr þyupum á þeim. En hvemig 
hanij fer að setja þetta í samband við 
Útþlyjun vörunnar innanlands, það finst 
nijer dáhtið hárugt. Og eins að vera að 
t^ly ug( stj^ttaríg í sambandi við, þó 
fáeiy svejtyrfjelög versluðu beint við 
ianUsverslunina, án þess yð borga miUi- 
lfðu$úatt; þyð finst mjer ekki vel við 
eigandi og fullkomlega ástæðulaust. 
(B. K.: það þarf að borga) . Já, jeg veit, 
að það þarf að borga, en jeg geri ráð 
fyrir, yð það þurfi að borga kaupmönn- 
um vörumar ekki síður ep landsversl- 
tpUbni. Eða hyggur hv. þjtn. (B. K.), að 
kyupmenn n^urú gefa vöruraar? (B. K.: 
Syeitarfjelögin hafa ekki rekstrarfje). 
Hingað til hafa syeitarf jelögin ekki ver- 
ið útilokuð með þa,ð að fá lán í bönk- 
um og sparisjóðum, og auk þess eru í 
m,örgum sveitarfjelögum svo vel stæðir 
menn, að þeir mundu lána sveit sinni, 
ef bankamir brygðyst. Kaupmenn hafa 
lika rekstrarfje sitt frá bönkunum.

Annars yerð jeg að segja, að jeg felli 
mig illa við þany öreigastimpil, sem hv. 
1. þm. G.-K. (B. K.) vill setja á sveitar- 
fjglögin. Jeg hygg það ekki heldur 
heppilegt fyrir lánstraust landsins, að 
bankastjóri við þjóðbanka landsins láti 
slík orð falla hjer í þinginu. Hefir hv. 
þm. (B. K.) athpgað það? Og það liggur 
við,að mjer verði á að setjaþettatalhans 
um.syeitarfjelögin í samband við það,að 
hann hefir l^tið allsherjamefnd Ed. 
setja öreigastimpil á sjálfan sig.

Jeg vona, að breytingartillaga mín 
verði sarpþykt.

Gísli Sveinsson: Jeg ætla ekki að 
lengja umr. mikið, en jeg vil þó lýsa 
yfir því, að jeg er samþykkur þeim hv.

þni-, sem talað hafy og lýst þeirri skoð- 
un, að þessar tillögur væru næsta ó- 
þarfar, eins og nú stendur á. I fyrra 
kom fram tillaga frá nokkrum hv. þm., 
sem fór nokkuð í sömu átt, og virtist 
mjer hún á þeim tíma heldur liklegri en 
nú. það er sem sje öllum kunnugt, að 
í fyrra voru menn óánægðir með lands- 
versh og forstjóra hennar, en nú eru 
komnir nýir forstjórar, og er svo til 
ætlast, að þeir verði eins óháðir lands- 
stjórninni og tök eru á. Jeg er meðal 
þeirra, sem bera fullkomið trau&t til 
þessara manny, sem forstjórar eru, og 
veit jeg, að valið hefir i þetta skiftið 
tekist særmlega, og jeg býst yið, yð 
hv. Alþingi geti ekki bætt þar niikið um, 
þó, að það fari, að sletta sjer fram, í gerð- 
ir þeirra.

þetta er svo mikið og vandasamt mál, 
að jeg tel það ekki rjett að fara yð gera 
tillögur til stjórnarinnar um ejtthyert 
visst fyrirkomulag á rek,stri þess, nema 
því að eins, að forstjórarnir sjeu með 
í ráðum.

pá er það lika óþarft yð samþykkja 
þessa till. frá hv. bjargráðanefnd, þvi 
að sumt af því, sem bún fer fram á, 
mun þegar komið á. pá er síðari lið- 
ur tillögunnar svo vaxinn, að' við er- 
um ekki að neinu leyti nær því að fá 
góð lán, þó að hann. verði. samþyktur, 
því að jeg vona, hvort sem er, að hæstv. 
landsstjóm takist betur við næstu lán- 
töku en þá, er síðast fóy frym, svo að 
jeg segi ekki meira,

Mjer finst ástæða.tihað athuganánar 
það, sem.hv, 1. þm, G,-K, (B- K.) sagði 
í .ræðu sinni. Mjer skildjst. sem sje svo, 
að hann benti á nýtt atriði.i þessu .máli, 
sem vert er að betur sje athugyð, en 
það kemur ekki fram í tillögunni, og 
kemur því henni ekki við, Qg jeg tel 
það að visu miður. Till. hljóðarað eins
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unf það, að koma á þeirri reglu,aðkaup- 
menn og kaupfjelög hafi með höndum 
afhencfing og útsölu á vörum frá lands- 
versíuninni, en þar er ails ekki ætlast 
til, að landsversluin selji kaupmönnum 
éða kanpfjelögúm vöruna, og þeir selji 
svo alþýðu manna. pað á með öðrum 
orðum áð eins að láta kaupmenn og 
k&upfjelög anúast úthlutun áþeirri vöru, 
sem tit er og Íandið hefir útvegað.

Mjer skildist, að það, sem hv. 1. þm. 
G.-K. (B. K.) vildi láta komast inn í 
tillöguna, en ekki er í henni, væri 
að kaupmertú og kaupf jelög keýptu vör- 
una, sem landsverslunin útvegaði, óg 
mundi á þann hátt vera hægt að ná í 
það veltufje, sem verslunarstjettin áyfir 
að ráða; sömuleiðis mundu m. a. þéir 
hæfileikar, sem æfðir hafa vérið i þarfir 
verslunarinnar, fá notið sín, og loks 
mundi landsstjómin á þennan hátt losna 
við að taka lán eriendis til verslunar- 
rekstrarins. petta atriði á bjargráða- 
nefnd í samráði við forstjóra landsversl- 
unar að athuga gaumgæfilega, því áð 
það er þess vert, En það á ekkert erindi 
inn á þingið. En er við tölum um til- 
löguna eins og hún er nú, þá er þetta 
þvi miður alls ekki í henni, því hún 
talar, eins og jeg hefi tekið fram, að 
einá uiti afhending og útsölu á vörum 
landsverslönarínnar, en ekki kaup- 
manna.

Sigurður Stefánsson: Jeg hefi hlustað 
á ræður ittaima um tillöguna og komist 
að þeirri niðurstöðu, að mikið af þéim 
er bygt á algerum misskilningi. pað má 
vel vera, að hún sje ekki seitt best orð- 
uð, og því væri það æskilegt, að hún 
nú yrði tekin út af dagskrá og visað 
til bjargráðanefndar, svo að hún gæti 
orðað haná betur.

Forsætisráðherra (J. M.): Mjer virðist 
varia ástæða til að taka mál þetta út 
af dagskrá. Jeg álít það hreinasta ó- 
þarfa að éyða heilum dégi' énh þá fýrir 
þinginu, til þess að ræða þéssar fití., séih' 
jeg tel óþarfa. pað er rjett hjá hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.), að éf það, sám hv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.) telur tilgáriginri, aóttí 
að liggja í tillögunni, nær hún alls ekki 
þvi marki, eins og hún riu' ér ótfðtið.

pað er alls ekki heppilegt að kotná 
með svoná löguð mál inn á þingið, þvi 
það getur aldrei blessast, eins og hv. 
2. þm. Ám. (E. Á.) tok frártn að’ setja 
forstjórum' lándsverslunarittnai faátar 
reglur, sem þeir eiga svo að haga' sjlárt 
eftir.

Sigurður Stefánsson: Jég vona, að 
þessi till. sjé ekki' svó móðgandi fyrit 
hv. stjórn, að hún geti ekki beðið iiokkra 
daga til með að hræra í’blóði hennar. 
Og því síður skil jeg hæstv. forsaftisráð- 
herra, er hann fer að fárast yfir tíma- 
töfintti, sem af þessu verðúr, þvi enginn 
á stærri hlut í því, að þingið hefir ilú 
setið langan tíma'yfir engu, heldur en 
hæstv. forsætisráðhérra.

Forsætisráðherra (J. M.): Ef’ háttv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) hefir kömið með 
þesSa till. í því skytti, að þirigið gæti 
talað um hana og setið þannig yfir érigu. 
þá get jeg vei skilið, að hann vilji láta 
ræða hana eirin daginn til, eri þó sjé 
jeg ekki, að þetta sjé næ'g ástæða fyrir' 
mig til þess að taka þá ó'sk riiína aftur, 
að málinu sje lokið nú.

Úmri fréstað.'

Till. var ekki á dagskrá tekin framar 
og varð

ekki útrædd.
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Dýrtíðarvinna.

Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 11. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um dýrtíð- 
arvinnu (A. 327).

A sama fundi í Nd. var till. tekin til 
f y r r i u m r., en

forseti tók málið af dagskrá.

á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
jíúní, var till. aftur tekin til f y r r i 
um r.

Flm. (Sigurður Sigurðsson): Jeg hefi 
leyft mjer að koma með þessa till. til 
þingsál. um dýrtíðarvinnu, á þgskj. 327, 
og skal jeg vera stuttorður um hana. 
Aðaltilgangur hennar er sá, áð heimila 
landsstjórninni verkefni til dýrtíðar- 
vinnu, ef nauðsyn krefur og ef á slíkri 
vinnu þurfi að halda. Tiíl. þessi á að 
geta afstýrt vandræðum meðal fólks í 
bæjum sunnanlands. Heimild til slikr- 
ar dýrtíðarvinnu, ef nauðsyn krefur, er 
í lögum þeim, er nú gilda, og sömu- 
leiðis í frv. því um almenna hjálp vegna 
dýrtíðarinnar, 6. gr., sem nú liggur fyrir 
hv. Ed.

pað er reyndar alls ekki víst, að til 
þess komi, og færi í rauninni miklu bet- 
ur, að ekki þyrfti á því að halda, að 
stjórnin yrði að ráðstafa fólki í dýr- 
tíðarvinnu, eins og hjer er gert ráð fyrir. 
En „allur er varinn góður“, og sje jeg 
því fullkomna ástæðu til þess,að stjórn- 
in hafi slíka heimild, þótt aldrei þurfi 
til hennar að taka. Hjer er uúi verk að 
ræða, sem er, eins og jeg hefi áður látið 
í ljós, hentugt til dýrtíðarvinnu. petta 
verkefni liggur ekki langt frá Reykja-

vík, og þar má vinna, ef þörf gerist, 
seinni hluta sumars og enda fram eftir 
vetri. Hvort mikið eða lítið af verkinu 
verður tekið fyrir, er einungis sam- 
komulagsatriði rnilli landsstjórnarinn- 
ar og stjórnarFlóaáveitufjel.Komið hef- 
ir einnig til tals, að gerð yrði tilraun með 
vatn til áveitu úr Hvítá, áður en váð^st 
yrði í að framkvæma þefta áveitufyrir- 
tæki. Ef það yrði ofan á hjá þeim, sem 
hlut eiga að máli, að i slíkar tilraunir 
væri ráðist, þá er það mitt álit, að það 
starf, sem til þess útheimtist, myndi- 
einkar hentug dýrtíðarvinna. Gera má 
ráð fyrir, að það verk myndi naumast 
kosta minna en 70—80.000 krónur. Yrði 
það þá svipuð upphæð og varið var k 
vetur af hálfu landsstjórnarinnar til 
dýrtíðarvinnunnar í Öskjuhlíðinni. Hins 
má hjer geta, að verk þetta kemur að 
fpllum notum, þegar ráðist verður í - 
þessa áveitu til fullnustu.

Hvort nokkur nauðsyn sje á þessari 
tilraun, áður en ráðist verður i sjálft 
fyrirtækið, skal jeg ekki ræða um að 
svo stöddu, en benda að einsr á þetta í 
sambandi.við till. Jeg vænti þess, að till. 
verði vísað til síðari umr. og því næst 
til bjargráðanefndar. Myndi till. þá síð- 
ar, ef bjargráðanefnd litist vel á hana, 
verða látin ganga til fjárveitinganefnd- 
ar, er svo fengi að segja álit sitt uir 
hana. það er þess vegna engin hætta að , 
leyfa henni að fara fil 2. umr., með 
því að hún verður að ganga i gegnum 
tvo hreins,unarelda, áður ,en hún verði 
aftur tekin til meðferðar hjer í deild- 
inni.

Jeg lít svo á, að þetta mál sje kann 
ske miklu þýðingarmeira ep sumir hy. 
þm. gera sjer í hugarlund. þ>ess vegna 
eru það tilmæli mín, að ekki verði hrap- 
að að því að fella till. þegar við 1, umr., 
heldur lofa henni að ganga til nefnda
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þeirra, sem jeg hefi talað um. það væri 
í ráuri og veru fljótræði að fella till. 
Óathugaða. Einnig skal jeg láta þess get- 
ið, að jeg hefi flutt hana með vitund 
bjargráðanefndar, og býst nefndin því 
við, að hún fái málið til meðferðar. Vona 
jeg því, að till. fái að ganga sína leið, 
svo að þessi nefnd fái að segja álit sitt 
um hana, í samráði við stjómina.

Fórsætisráðherra (J. M.): Jeg hafði 
reyndar ekki kvátt mjer máls, en hæstv. 
forseti hefir lesið í húg mjer. Jeg get að 
vísu ekkert sagt um þessa þingsál.till. 
fyrir stjórnarinnar hönd. J?að hefir ekk- 
ert verið um hana talað i ráðuneytinu, 
ög veit jég ekki heldur, hvernig hæstv, 
atvinnumálaráðherra lítur á hana, en 
þersónulega get jeg sagt það, að jeg tel 
rjett að athuga hana, því að jeg hygg 
hana hvergi nærri svo fráleita, sem sum- 
ir hv. þm. virðast halda.

Mjer hefir verið sagt af mönnum, 
sem hugsað hafa um þetta mál, að það 
myndi vera dálítið athugavert að ráð- 
ast í að gera alla áveituna í einu, vegna 
þess að áveituvatnið og ýms önnur skil- 
yrði eru ekki fullrannsökuð, og því 
mundi, eins og hv. flm. (S. S.) segir, 
gott að byrja með tilraun, en ekki á 
verkinu í heild sinni. J?að mun vera svo, 
að öll skilyrði fyrir áveitunni eru ekki 
fyllilega rannsökuð. pess vegna væri 
hyggilegra, eins og hv. flm. (S. S.) drap 
á, áð byrja með eitthvað smærra, og 
væri svo gert, væri rjettast, að sú tilraun 
yrði gerð áður en að fullkomlega væri 
ráðist í verkið, og sýnilegt er, að svo 
framarlega sem 'fyrirtækið er nauðsyn- 
legt, er ekki hyggilegt, að þessi tilraun 
dragist mjög lengi.

pvi er að vísu haldið frajn, að verk 
þétta sje mjög dýrt nú, en jeg er þó ekki 
viss um, að það verði niikju ódýrara

að ófriðnum loknuih, því að þáð ;máf 
ekki búast við, að verkkaup manna fallí 
að mun, svo áð á þeim kostnaði i'nyndi 
ekki sparast svo mjög mikið, en vitan-, 
lega verða verkfæri öll, er til þurfa,- 
nokkru ódýrari þá. Jeg hefi að vísu ekki 
verklega þekkingu á sliku' máli sem 
þessu, en mjer finsí, að ajmenn skyn- 
semi geti litið'þannig á það. Jeg vil þésss 
vegna styðjá þá tilhíhv. flm. (S. S.), að 
málinu verði vísað til nefndar; mundi 
nefndin' þá taka til athugunar þessa 
grein málsins og aðrar fleiri, sem >þá 
mætti upplýsa, bæði af hv. flm. (S. S.) 
og öðrum, sem um það hafa fjallað.

pórarinn Jónsson: Hv. flm. (S. S.) 
taldi það sínu máli til stuðnings, aði: 
þessi þingsál.till. væri til. að afstýræ 
vandræðum meðal fólks. Mjer skilst nú 
svo, áð vinnuvandræði fólks geti ekki 
komið til mála fyr en eftir að vetur 
er genginn í garð, og getur því ekki 
verið uin atvinnuleysi að ræða hjer, 
en þegar að því kemur, getur máður 
nokkuð gert sjer í hugarlund, hvemig 
það verður að senda menn hjeðan úv 
Reykjavík og annarsstaðar af lándinu 
austur í Flóa, til þess að vinná þar að 
jarðabótum um hávetur, ef til vill í 30 
stiga frosti, liggja þar við í tjöldum o. 
s. frv., og hve miklu þeir myndu afkasta. 
pess utan er það athugavert, að öll verk- 
færi, sem nú þyrfti að kaupa til þess- 
arar vinnu, eru í afarverði og yrðú á 
þessum tíma alls ekki notuð. Jeg sje því 
ekki, að þessi 'tili. geti komið til nökk- 
urra mála. En svo er annað, 'sém till. 
tekur fram. pað er að landssjoðúr eigi 
að bera allán þafin halla, sem verðS 
kufini af þéásum vinnubrögðum. En 
mundi'ekki hallinn geta orðið fiökkuð 
rriikill, ef afurðir vinfiuhnár yrðu 
sama serti engar, eo landssjnðurinn .
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borgaði alt saman? Jeg sje þess vegna 
ekki, hvers vegna málið á aðfara i nefnd. 
Mjer finst ekki annað við það að gera 
en feHa það þegar i stað. Hæstv. for- 
sætisráðherra sagði, að tillagan væri 
ekki svo afleit; hann talaði um einhverja 
tiiraun, sem gera þyrfti. Mjer er ekki 
ljóst, hvemig sn tilraun á að vera, ef 
frekar er hægt að gera hana að vetrar- 
lagi en á öðrum tíma. Hœstvirtur for- 
sætisráðherra áleit lika, að verkið 
mundi ekki verða miklu ódýrara, eftir 
striðið, og nefndi þá um leið aðalatriðið, 
verkfærakaupin. Ekki fæ jeg skilið 
þetta, því bæði er það, að verkfærin 
myndu verða ódýrari, og svo hitt, að 
verkið myndi verða framkvæmt á hent- 
ugum tima, en ekki með neinni mála- 
myndavinnu.

Flm. (Sigurður Sigurðsson): Jeg skal 
ekki eyða löngum tíma í að svara hv. 
1. þm. Húnv. (pór. J.). Jeg get verið 
hæstv,forsætisráðh.þakklátur fyrir und- 
irtektir hans í málinu, og vænti jeg, að 
háttv. deild taki orð hans til greina.

Jeg bjóst ekki við, að hv. 1. þm. Húnv. 
(J?ór. J.) mundi styðja mál þetta. En 
geta vildi jeg þess í samabndi við at- 
hugasemdir hans um vinnuskortinn, að 
vel getur svo farið, að síðari hluta þessa 
sumars verði einmitt skortur á vinnu, 
bæði hjer i Reykjavik og viðar. Má 
minna á það, að likur eru til, að síldar- 
rekstur verði lítill i sumar, og að vel 
getur Svo farið, að hætt verði við hann 
i miðju kafi, þó að einhver verði. Skilst 
mjer þvi.að'f jöldi fólksverði þáaðmeira 
eða minna leyti atvinnulaus. En hins 
vegar má vinna að skurðgrefti langt 
fram á veiur> jafnvel þó að jörð sje tölu- 
vert frosia. Er mjer kunnugt um það, 
frá siðastl, hausti, að skurðgröftur gekk 
þávek.og,. a& n#enft> unnftiþnr: ákvæðis-

verk. TH þess að höggva gaddaða 
skorpu ofan af, jafnvel um 30 em. 
þykka, þarf ekki fleiri handtök en að 
stinga jafnmikið rúmmál með skóflu 
í þýðri jörð. Með því að höggva upp 
klakaskorpuna næst stórt stykki eða 
klakaskán i einu, og tefur það litið fyrir, 
nema klakhöggið sje þvi meira. petta 
get jeg borið um af eiginni sjón og 
reynslu. Vil jeg og geta þess, að sá hluti 
verksins, sem þarf til þess að gera á- 
veitutilraunina, er mestmegnis unninn 
á þurlendi, og er það mikili munur.

Búast mætti við, að verkfærin yrðu 
dýr. En þess er þó að gætá, að ef hjer 
vrði að eins um tilraun að ræða, þá 
mundu mestpart verða notuð algeng 
handverkfæri. Og að vinnunni lokinni 
mætti svo selja verkfærin, ef vildi, og 
það með litlum eða engum afföllum, 
þvi að nú er tilfinnanlegur verkfæra- 
skortur í Iandinu.

1 till. eru ekki ákveðin hlutföllin milli 
fjárframlags landssjóðs og Flóaáveitu- 
fjélagsins. pað verður að vera sam- 
komulagsatriði milli stjómarinnar og 
fjelagsins. Jeg þykist mega fullyrða, að 
þeir, sem að tilraunum þessum stæðu, 
yrðu samvinnufúsir og myndu taka ein- 
hvern þátt i þeim halla, sem verða kynni 
á verkinu, og ljetta þannig undir með 
landssjóði. Hins vegar álít jeg það mik- 
ilsvert, að stjórnin hafi þarna á boð- 
stólum dýrtiðarvinnu.

Jeg vonast þess vegna til, að till. fái 
að ganga til síðari umr. og að henni 
verði vísað til bjargráðanefndar.

Forsætisráðherra (J. M.): Hv. 1. þm. 
Húnv. (pór. J.) vildi ekki láta athuga 
mál þetta í nefnd. þetta getur verið eðh- 
legt frá hans, sjónarmiði, þar sem hánn 
álífur, að slík»ráðstöfun, sem till. þessi 
f jallar um, geti ekki komið til nokkurra
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mála. Ef það væri rjett, væri auðvitað 
tilgangslaust að tefja málið i nefnd.

En hv. þm. (J?ór. J.) fór ekki alveg 
rjett með mín ummæli. Hann kvað mig 
hafa sagt, að verkið yrði ekki miklu 
ódýrara eftir ófriðinn. petta er ekki 
rjett haft eftir. Jeg sagði, að verkið yrði 
þá ekki mjög miklu ódýrara. (pór. J.: 
Af hverju?). Af því að mestur hluti 
kostnaðarins er fólginn í verkkaupi, og 
það verður liklega ekki mun minna eft- 
ir ófriðinn. Jeg hygg, að hv. 1. þm. 
Húnv. (J>ór. J.) hafi eigi skilið hugsun- 
iina, sem fyrir fjelaginu vakti, er það 
bauð landsstjóminni vinnuna til um- 
ráða. En það hugsaði á þessa Ieið: Við 
skuhim láta verk þetta af hendi til lands- 
stjómarinnar, ef hún vill kosta dálitlu 
til, til þess að hún hafi verkefni handa 
atvinnulausu fólki.

Jeg vil samt ekki hjer með beint segja, 
að rjett sje að ráðast í fyrirtækið. En 
jeg tel rjett, að nefnd sje látin athuga 
máhð. Jeg gæti vel hugsað mjer, að at- 
vinnulausu fólki á Eyrarbakka og 
Stokkseyri kæmi vel að fá þessa vinnu. 
Vitanlega yrði ekki unnið að vetrarlagi, 
heldur að eins haust og vor, en þá er 
oft lítið um vinnu.

Jeg tel óþarft að orðlengja frekar um 
þetta. Hjer er eigi um annað að ræða 
en hvort athuga skuli málið í nefnd. 
Og je8 verð að segja, að margri till., 
sem minna hefir haft sjer til ágætis, 
hefir verið visað í nefnd orðalaust.

pórarinn Jónsson: Jeg skal ekki gera 
þetta að kappsrnáli. Jeg finn, að hæstv. 
forsætisráðherra er það allmikið kapps- 
mál, að till. komist eitthvað áfram, og 
,er því líklegt, eftir venjunni, að deildin 
verði svo lítilþæg, að lofa henni að kom- 
ast í nefnd. En jeg hefi ekki skilið um- 
mæli hans að öllu leyti. Hann sagðí, að

landssjóður mundi Jitlu þurfa til að 
kosta. Ekki verður það þó sjeð af till. 
Ekki skal jeg heldur efast um, að það 
þurfi að verða fyrirtæki þessu til fyrir- 
stöðu, að eigi verði gott samkomulag 
milli f jelagsins, sem myndað verður þar 
eystra, og landsstjórnarinnar, ef hæstv. 
forsætisráðherra fjallar þar um, hvern- 
ig sem landssjóðnum verður þá borgið.

Hæstv. forsætisráðherra gat þess, að á
Eyrarbakka og Stokkseyri gæti verið 
atvinnulaust fólk, sem yrði fegið að hag- 
nýta sjer þessa atvinnu. En jeg býst eigi 
við, að svo sje margt um atvinnulaust 
fólk þar eystra, að til þess komi, að 
með því verði verkið framkvæmt. Og 
sá er líka agnúinn á þessu, að á þeim 
tíma árs, sem fólki er mest þörf atvinnu, 
er ókleift að vinna að þessu verki.

Hv. 1. þm. Arn. (S. S.) gat þess að 
vísu, að ofurauðvelt væri að kljúfa 
frostskorpuna. Jeg skal ekki leitast við 
að hrekja þessa staðhæfingu, en get lof- 
að öðrum að meta hana. Mun jeg svo 
ekki fjölyrða frekar unr þetta, en' vænti 
þess, þó að till. kæmisf í nefnd, að þá 
reki hún ekki upp höfuðið aftur.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 19 : 6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu:

já: H. K„ J. B„ M. Ó„ P. J„ P. J?„ S. 
S„ S. St„ St. St„ Sv. Ó„ þorl. J„ 
þorst. J., B. Sv„ B. J„ B. K„ B. St„ 
E. A„ E. Áma„ E. J„ ó. B.

nei: G. Sv„ J. J„ M. G;, M; P„ P. 0„ 
pór. J.

J. M. greiddi ekki atkvæði.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með l9 :6‘
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átkv. og til • bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 545) með 15 shlj. atkv.

, ÍL J '
; Ncfndarálit kom ekki. TilL var þvi 
ekki á dagskrá tekin framar og varð

ekki ú t r æ d d.

4. Dýrtiðarnppbót handa Signrgeiri 
Gíslasyni.

LÁ 38. fundi í Ed., mánudaginn 27. 
maí, var útþýtt
r ..

. TjJIögu til þingsályktunar um dýrtíð- 
axuppbót hayd? vegageyðarstjóra Sigur- 
gpirL Gíslasyni (A. 222) .

Á 29. fundi i Ed., þriðjudaginn 28. 
maí, ,var till. tekin til f y r r i u m r.

; t.
Flm. (Kristinn Daníelsson): Jeg hefi 

flutt till. þessa eftir ósk sýslunefndar 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, og vil jeg 
með leyfi hæstv. forseta lesa upp nokkr- 
ar línur úr gerðabók sýslunefndarinn- 
ar: „Sýslunefndin álítur, að vegaverk- 
stjórr Sigurgeir Gísláson í Hafnarfirði, 
sem stáðið hefir fyrir vegagerð Kefla- 
vík'ur og Grindavíkurvegarins, sem kost- 
aðir eru að hálfu leyti úr landssjóði, 
hafi eigi með rjettu verið afskiftur, að 
þvi er snertir úthlutun dýrtíðaruppbótar 
árin 1916 og 1917, og skorar sýslunefnd- 
in á Alþingi að leiðrjetta þetta.“

þetta erindi hefir nú legið frammi á 
þinginu, frá^sýslunefndinni. En ástæðan 
fyrir því, að ,þes§i maður Jiefjr ekki

fengið dýrtíðaruppbót, eins og aðrir 
vegagerðarstjórar, er að ljkindum sú, aj5 
hann er ráðinn til vinnunnar af sýslu- 
nefnd, enda þótt hann hafi unnið j 
landssjóðs þarfir, þar eð landssjóður 
hefir kostað veginn að hálfu leyti.

Jeg vil geta'þess líka, að vegur þessi 
hefði að rjettu lagi.átt að vera í þjóð- 
vegatölu, en sýslunefndin sótti það ekki 
fast; vildi hún heldur vinna til að leggja 
fje til hans að hálfu, til þess að fá hann 
fyr, því eins og kunnugt er, var leið 
þessi illfær og þvi þörf á, að fá veginn 
lagðan sem fyrst.

Til nánari skýringar vil jeg geta þess, 
að maður þessi, Sigurgeir Gíslason, hefir, 
unnið að vegagerð í 25 ár og þar af ver- 
ið vegagerðarstjóri í 19 ár, fyrst 4 ár 
i þjónustu landssjóðs, en síðan í 14—15 
ár við þennan veg, og þykja vegir hans 
vel gerðir í alla staði, og bera af flestum 
öðrum nýlögðum vegum.

Jeg skal svo ekki eyða fleiri orðum: 
í framsögu þessa máls, en yona, að hv. 
deild líti svo á, að þessi maður eigi eins 
mikinn rjett á dýrtiðaruppbót sem aðrir 
menn af hans flokki. , . . •

Vil jeg.svo leggja það til, að till. verði 
vísað til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án átkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 8 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 9 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 1. júní, 
var till. tekin tij síðari u m r. (A. 
222, n. 264). . . ;;
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Karl Einarsson: Jeg get látið mjer 
nægja að vísa til þeirrar rökstuddu dag- 
skrár frá fjárveitinganefnd, sem fram 
er komin, þvi þar eru teknar fram á- 
stæðumar fyrir þvi, að nefndin getur 
ekki fallist á till. þessa, sem sje þær, að 
þar sem þessi maður tekur verkkaup 
sitt eftir ákvæðum sýslunefndar Gull- 
bringusýslu, þá beri henni og að ákveða, 
hvort maðurinn eigi að fá dýrtíðarupp- 
bót eða ekki. Jeg ræð því til, að rök- 
studda dagskráin verði samþykt.

Kristinn Daníelsson: Mjer kom sann- 
ast að segja þessi rökstudda dagskrá 
fjárveitinganefndar á óvart, því hv. 
nefnd sýndi mjer þann sóma, að kveðja 
mig til viðtals, og heyrðist mjer hún þá 
ekki vera því mótfallin, að dýrtíðarupp- 
hót væri greidd þessum manni, að 
minsta kosti að hálfu, úr landssjóði. — 
Eins og hv. deild mun vera kunnugt, 
liggja alveg sjerstök atvik að því, að 
þessi maður hefir ekki unnið fyrirlands- 
sjóðinn, eins og aðrir vegagerðarmenn. 
Og það mun vera eini verkstjórinn á 
landinu, sem þannig stendur á með. 
Hjer er því ekki að óttast neitt fordæmi, 
þó að þessi till. nái fram að ganga. — 
Annars hefi jeg ástæðu til að halda, að 
hv. nefnd mundi ekki vera á móti því, 
að dýrtíðaruppbótin væri greidd að 
hálfu leyti úr landssjóði og að hálfu 
leyti frá sýslunni, og hefi hugsað 
mjer að koma með brtt., sem gengi 
i þá átt. Jeg ætlaði þess vegna að ná í 
oddvita Gullbringusýslu og bera mig 
saman við hann, en hefi ekki enn getað 
náð í hann, þar sem hann er nú í þinga- 
ferðum. Jeg vildi því biðja hv. forseta 
að taka málið út af dagskrá.

Fjármálaráðherra (S. E.): Mjer virð-
AlþL 1918. C. (29. löggjafarþing).

ist rökstudda dagskráin mjög hyggileg, 
því jeg get ekki betur sjeð en að þessi 
þingsál.till. striði algerlega á móti þvi 
„principi“, sem fylgt hefir verið af 
landsstjórninni og þinginu i því, að veita 
dýrtíðaruppbót, ef landsstjórnin á nú 
að fara að veita uppbót fyrir vinnu, sem 
sýslunefnd lætur vinna. Svo held jeg 
líka, að þetta gæti orðið öðrum fordæmi. 
Jeg veit t. d. ekki betur en að eins mætti 
álíta ástatt um veginn frá Akranesi; 
það er sýsluvegur, sem fje er veitt til 
úr landssjóði; það gæti því farið eins um 
þann vegagerðarstjóra, að hann vildi fá 
dýrtíðaruppbót úr landssjóði. Jeg álít 
því sjálfsagt að samþykkja þessa rök- 
studdu dagskrá nefndarinnar.

Karl Einarsson: Jeg skal geta þess, að 
fyrir nefndinni vakti það ekki að láta 
greiða helming dýrtíðaruppbótarinnar 
beint úr landssjóði, heldur væri sú upp- 
hæð tekin af kostnaðinum við vegagerð- 
ina, sem svo í reyndinni yrði það sama, 
þar sem landssjóður borgar helming 
kostnaðar við vegagerð þá, er þessi verk- 
stjóri vinnur við.

Halldór Steinsson: Jeg sje enga á- 
stæðu til að taka máhð út af dagskrá, 
því jeg skil ekki, hvaða upplýsingar 
gætu komið frá oddvita Gullbringu- og 
Kjósarsýslu, sem breyttu afstöðu deild- 
arinnar í því.

Kristinn Daníelsson: Hæstv. fjármála- 
ráðherra sagði, að hjer væri verið að 
brjóta eitthvert mikilvægt „princip“, en 
það er alls ekki rjett, því þetta er ekki 
samanberandi við smávegarspotta í 
Borgarf jarðarsýslu, sem hann vildi bera 
saman við vegagerðina í Gullbringu- 
sýslu og leggja hvorttveggja að jöfnu. 
Maðurinn, sem hjer er um að ræða, er
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búinn að vinna að þessu starfi í fjölda 
mörg ár. Viðvíkjandi þvi, sem hv. þm. 
Vestm. (K. E.) sagði, þá skal jeg taka 
það fram, að jeg býst ekki við, að hægt 
væri að telja uppbótina með kostnaði 
við veginn, þvi þeir reikningar allir, sem 
þar að lúta, munu þegar vera uppgerðir. 
pá væri, m. ö. o., enginn annar vegur 
fyrir höndum en sá, að maðurinn fái 
uppbótina úr sýslusjóði, eða ekkert, ef 
honum er ekki veitt hún úr landssjóði.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg held, 
að rök mín áðan hafi verið alveg nægi- 
leg. Fyrst og fremst eru það að eins ör- 
fáir vegagerðarstjórar landssjóðs, sem 
fá dýrtíðaruppbót, og því ástæðulaust 
að veita hana verkstjónnn, sem ráðnir 
eru af sýslum, og í öðru lagi er vegur- 
inn, sem jeg mintist á áðan, enginn smá- 
vegarspotti. Jeg veit ekki betur en að 
hann muni kosta 30—40 þúsund krónur.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Mjer er 
kunnugt um það, að nokkur sýsluf jelög 
fá styrk úr landssjóði til sýsluvega. Svo 
er það t. d. rnn Suður-pingeyjarsýslu, 
sýsluveginn fram Reykjadal og upp i

Mývátnssveit. Mjer finst það vera eðli- 
legast, að vegavinnustjóramir setji 
upp hærra kaup, þar sem verðmæti pen- 
inganna er minna en áður var, og þá 
fær sýslufjelagið helminginn af hækk- 
uninni úr landssjóði. Ef sýslufjelagið 
vill ekki hækka kaupið, þá ræður það 
ódýrari mann. pað litur svo út á papp- 
írnum, sem hagur sje að þvi, en óvíst 
er það þó, er litið er til verksins. Mjer 
finst till. þessi ekki neitt þarfamál, og 
hún hlýtur að draga dilk á eftir sjer.

Forseti: Jeg tel það skylt og sjálfsagt 
að taka málið út af dagskrá að ósk hv. 
flutningsmanns (K. D.), svo hann geti 
aflað sjer frekar upplýsinga um það. 
Hv. deildarmenn hafa vitanlega jafn- 
óbundnar hendur um málið fyrir það. 
Jeg verð þvi við ósk hv. flm. (K. D. og 
tek málið út af dagskrá.

Till. var ekki á dagskrá tekin framar 
og varð

ekki útrædd.



Fyrirspurnir.
1. Fossanefndin.

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 
maí, var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar um 
framkvæmdir fossanefndarinnar (A. 
69).

Á19. fundi i Nd., föstudaginn 10. mai, 
var fyrirspurnin tekin til meðferðar, 
hvort leyfð skuli.

Fyrirspurnin leyfð í e. hlj.

Á 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 
maí, var fyrirspurnin tekin á dagskrá, 
með þvi að atvinnumálaráðherra hafði 
tjáð sig við búinn að svara henni.

Fyrirspyrjandi (Gísli Sveinsson): 
Hjer á landi eru, eins og kunnugt er, 
allmargar nefndir, svo margar, að jeg 
veit ekki, hvort hjer eru fleiri fossar 
heldur en nefndimar nú á tímum. Ein 
af þessum nefndum er fossanefndin, og 
nú hefir það atvikast svo, að jeg ásamt 
öðrum hv. þm. hefi leyft mjer að 
koma fram með fyrirspum til hæstv 
stjómar um framkvæmdir þessarar 
nefndar, ekki af því, að þessi sje eina 
nefndin, sem spyrja þyrfti um; t. d, væri 
íróðlegt að fá að vita eitthvað um starf 
verðlagsnefndarinnar, sem nú hefir 
setið siðustu árin og, að því er mennbest

vita, hefir gert lítið annað en að hirða 
laun sin. En um fossanefndina þarf að 
spyrja, af þvi, að hún hefir nú líka set- 
ið um hríð og tekið sín laun, en ekkert 
hefir heyrst af framkvæmdum hennar. 
Og að spurt er um hana hjer er af 
sjerstakri orsök, og orsökin er þingsá- 
lyktunartill. frá síðasta þingi; hún sýn- 
ir sem sje í 4 liðum, hvað það er, sem 
nefndin eigi að gera og að nokkru að 
hafa gert fyrir þetta þing, og vil jeg 
þvi, með leyfi hæstv. forseta, leyfa mjer 
að lesa till. upp:

„Alþingi ályktar að skora á lands- 
stjórnina að skipa 5 manna nefnd til 
að taka til íhugunar fossamál lands- 
ins, og skal verkefni nefndarinnar sjer- 
staklegá vera þetta:

1. Að athuga, hverjar breytingar 
nauðsynlegt er að gera á gildandi fossa- 
löggjöf.

2. Að afla sem itarlegastra upplýs- 
inga og skýrslna um fossa í landinu og 
notagildi þeirra.

3. Að athuga, hvort tiltækilegt sje, að 
landið kaupi vatnsafl og starfræki það.

4. Að athuga, hvort og með hvaða 
kjörum rjett sje að veita fossafjelag- 
inu „ísland“ og öðrum slikum fjelög- 
um, er umsóknir kunna að senda, lög- 
heimild til að starfrækja fossaafl hjer 
á landi“.

Svo kemur niðurlagið, sem segir, að
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nefndin skuli senda stjóminni álit sitt 
og tillögur, sjerstaklega hvað 1. og 4. 
liðinn snertir, ekki siðar en svo, að hægt 
sje að leggja það fyrir næsta þing.

Nú kynnnu menn að segja, að þetta 
næsta þing sje næsta reglulegt þing, 
sem koma á saman á næsta sumri. En 
þessu vil jeg mótmæla, og byggi jeg þau 
mótmæli m. a. á umræðunum, sem urðu 
um þetta mál á síðasta þingi, þar kom 
það berlega fram, að með þessu „næsta 
þingi“ var átt við það aukaþing, sem 
kunnugt var öllum þingmönnum, þeg- 
ar tillagan var samþykt, að koma mundi 
saman einhvem tíma á árinu 1918.

Nú höfum vjer þingmenn ekki fengið 
að vita neitt um það, hvað frá þessari 
nefnd hefir komið, og þess vegna er 
spurt, hvað líður framkvæmdum þess- 
arar nefndar, hvað þá fjóra Uði snertir, 
sem um er getið í þingsályktunartill. síð- 
asta þings, og þá sjerstaklega 1. og 4. 
liðinn. Við hljótum sem sje að ganga 
út frá því, að hún hafi þegar athugað 
þetta, ef ekki 2. og 3., þá þó að sjálf- 
sögðu og áreiðanlega hinn 1. og 4.

pá verð jeg að taka það fram, að eins 
og hv. þm. muna, voru menn á síðasta 
þingi ekki á eitt sáttir um grundvallar- 
tilhögun þessa máls. Sumir vildu af- 
greiða málið þegar á þinginu og veita 
einu sjerstöku fjelagi heimild til • að 
starfrækja nokkra fossa hjer á landi um 
víst árabil, en aðrir voru því mótfallnir. 
í öðru lagi voru menn ekki heldur á eitt 
sáttir um það, hvernig fara ætti með 
málið, ef það yrði ekki afgreitt frá þing- 
inu.

Jeg og fleiri voru þeirrar skoðunar, 
að þetta mál væri þannig vaxið, að vísa 
bæri því íil stjómarinnar, og að stjórnin 
rannsakaði eða ljeti starfshæfa menn, 
með sjerþekkingu á þessum málum, at- 
huga öll þessi atriði, bíátt áfram vegna

þess, að þessi atriði voru þannig vaxin, 
að þau áttu ekki að vera stjórninni og 
þeim ráðamönnum eða aðstoðarmönn- 
um, er hún veldi sjer, ofvaxin. Á þess- 
ari skoðun var fjárhagsnefnd þessarar 
hv. deildar. En það varð nú úr, eftir 
till. hv. Ed., að nefnd skyldi skipa. pegar 
sú till. kom til umr. í sameinuðu þingi 
og rætt var um, hvernig skipa ætti 
nefndina, þá tók jeg og fleiri það skýrt 
fram, að landsstjórnin yrði að vera al- 
gerlega sjálfráð og óbundin í vali mann- 
anna, en ekki, eins og heyrst hafði, að 
hún ætti að vera bundin af flokkunum, 
þannig, að hvert flokksbrot tilnefndi 
einhvern pólitíkus, sem ætti að sitja sem 
nokkurskonar fulltrúi þess í nefndinni. 
Jeg áleit, að því að eins væri meining 
í þessu, að mennirnir yrðu valdir í 
nefndina frá því sjónarmiði, sem eitt 
er rjett, en það er að taka ekkert tillit 
til flokka, heldur velja þá eina, sem full- 
treysta mátti til þess að vinna starfið 
svo, að enginn efaðist um, að það væri 
ábyggilega af hendi leyst.pvíverðurekki 
neitað, að þetta mál er talsvert sjer- 
fræðilegt, og að sjerfróða menn þarf til 
þess að athuga það, ef vel á að vera. 
Auk þess, sem jeg tók þetta fram á þing- 
inu í fyrra, þá greiddi jeg og fleiri atkv. 
með skipun milliþinganefndar með 
þeim ákveðna fyrirvara, að hún yrði 
þannig skipuð, sem jeg nú taldi. En þeg- 
ar til kastanna kom, kom það upp úr 
kafinu, að flokkabrotin höfðu búið 
þarna til bitlinga handa gæðingum sín- 
um. 3 flokkamir í þingi nefndu hver 
til sinn mann, að því er virðist, er 
ætti að hafa sæti í nefndinni af þeirra 
hálfu, því að út fyrir þingið mátti ekki 
fara með þessa veitingu, að svo miklu 
leyti, sem þingið gæti haft ráð á henni.

pað er alkunnugt, hverjir þessir menn 
voru, enda ætlaði jeg ekkert um þá að
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tala persónulega. pegar svo til kom, að 
stjómin skipaði þá 2 menn, sem henni 
var ætlað að velja í nefndina, þá fór það 
svo, að mörgum þótti henni ekki takast 
vel valið. Annar maðurinn hafði sjer- 
þekkingu til að bera og þá að sjálfsögðu 
rjettilega valinn. Um hinn manninn skal 
jeg taka það skýrt fram, að jeg get ekki 
sjeð, að hann ætti neitt að gera í þessa 
nefnd, að manninum ólöstuðum að öðru 
leyti. Hann var embættismaður uppi í 
hjeraði, og verður ekki sjeð, að neinn 
nauður hafi rekið til að rífa hann upp 
úr embætti sínu til þess að setja hann í 
nefndina. Að visu mun því verða svar- 
að, að þetta hafi verið gert til þess að 
fá lögfræðing í nefndina. En mjer er 
ekki kunnugt um, að hann hafi neitt 
það til brunns að bera sem lögfræðing- 
ur, að fyrir þær sakir hefði ekki mátt 
lofa honum að sitja i friði í embætti 
sínu, en skipa sæti hans í nefndina öðr- 
um manni hæfum. Svo er því lika farið 
um mennina hina, er flokkamir rjeðu, 
að allur almenningur gat ekki sjeð, að 
þeir hefðu neitt í það að vera í þessari 
nefnd, og sumir hefðu alls ekki átt í 
hana að komast. pað mun sýna sig, þeg- 
ar til uppskerunnar kemur, hvort orð 
mín sannast ekki í þessu efni.

Jeg vona, að hæstv. stjórn geti nú 
þegar gefið upplýsingar um afrek nefnd- 
arinnar, svo að hv. þingdeild og allur 
almenningur megi brátt þekkja nefnd- 
armennina af ávöxtunum. Úr því að 
jeg er að tala um nefndarmennina, þá 
skal jeg enn taka það fram, viðvíkjandi 
skipun nefndarinnar, að það hefir verið 
lagt stjóminni til lasts, að auk þess, sem 
hún fór að láta þingflokka taka fram 
fyrir hendur sjer, þá skvldi hún ekki 
skipa 2 menn með sjerþekkingu í þau 
sæti, sem hún átti yfir að ráða. Og loks 
er annar þeirra manna, sem stjórnin

skipaði og jeg hefi áður getið um, of- 
skyldur einum ráðherranum til þess, að 
það hefði mátt eiga sjer stað, að hann 
væri til þess valinn. pað er nú líka mein- 
ing mín og margra annara þingmanna, 
að um fleiri menn, og marga hæfari 
en þessa, hafi verið að velja.

Og að sjálfsögðu var það skylda 
stjómarinnar að velja í nefndina þá fær- 
ustu menn, sem völ var á. Mjer er þá 
einnig óhætt að segja það, að það var 
tilgangur margra þingmanna, að minsta 
kosti f járhagsnefndar neðri deildar, með 
því, að máhnu yrði visað til stjórnarinn- 
ar, að hún fengi sjerfróða og ábyggilega 
menn til þessara rannsókna, og var þá 
ekki ætlast til, að hún leitaði einungis 
fyrir sjer hjer á landi, heldur útvegaði 
sjerfróða menn frá öðrum löndum, ef 
ástæða virtist til þess.

pá ætla jeg að víkja að einu atriði, 
sem kemur við nefndarstörfunum, því 
að heyrst hefir, að nefndinni hafi nú 
verið fengið það í hendur. Á aukaþing- 
inu 1916—17 flutti jeg till. til þingsá- 
lyktunar um, að rannsaka skyldi eignar- 
rjett að afrjettarfossum, og var tillag- 
an samþykt og afgreidd í einu hljóði. 
petta var gert vegna þess, að aðallega 
eitt útlent f jelag hafði sýnt lit á að vilja 
kaupa afrjettarfossa, og sveitarfjelög 
höfðu selt því fossa, ekki einungis niðri 
í bygð, heldur líka uppi á afrjettum. 
Jeg hjelt þvi fram, eftir því sem jeg 
hafði kynt mjer lög landsins að fomu 
og nýju, að sveitarfjelögin ættu ekki 
rjett til að selja fossa á afrjettum, frem- 
ur en þau hafa rjett til að láta af hendi 
námurjettindi og annað þesskonar. 
pegar svo til stjórnarinnar kom að fá 
hæfan mann til að rannsaka þetta, þá 
vissi jeg lengi vel ekki hvað því leið, 
fyr en á útmánuðum í fyrra vetur, að 
eitt blað hjer í bænum — það var víst
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,,Tíminn“, loflegrar minningar — flutti 
þá fregn, að nú væri stjórnin búin að 
sýna rögg af sjer og skipa „nafnkendan 
fræðimann“ til þessara rannsókna. Mál- 
ið er, eins og gefur að skilja, rjettarsögu- 
legs eða fræðilegs eðlis, svo að ganga 
mátti út frá, að hjer væri um rjettar- 
fræðing að ræða, en maðurinn var ekki 
nefndur. Síðan fekk jeg að vita það hjá 
einum ráðherranum, að þessi maður 
væri fyrv. landritari Klemens Jónsson. 
pað hefir sjálfsagt þótt tilhlýðilegt að 
velja hann til þessa starfa, þar sem hann 
hafði þá, eins og mönmun er kunnugt, 
látið af embætti sínu og er nokkuð þekt- 
ur lögfræðingur. En um fræðimensku 
hans er mjer ekki kunnugt að öðru leyti. 
,,Timinn“ lofaði nú að flytja útdrátt úr 
þeirri skýrslu og þeim gögnum, sem 
þessi maður legði fram, að rannsókn 
lokinni, sem brátt mundi verða. Og satt 
að segja hlakkaði jeg til að sjá þetta, 
og jeg hygg, að svo hafi verið inn fleiri. 
En svo leið veturinn og vorið, sumarið 
með og haustið. Ekkert varð vart við 
neina skýrslu. pegar fram á veturinn 
næstliðinn kom, fór það að kvisast, að 
rannsókninni mundi vera lokið. En þeg- 
ar til þess kom, að þessi maður ljeti 
uppi árangurinn af þessari rannsókn, 
þá neitaði hann að skýra stjóminni frá 
niðurstöðum þeim, sem hann hafði 
komist að. Jeg hefi heyrt, að hann hafi 
gefið þá ástæðu, að hann væri i stjóm 
fossafjelagsins „Titan“ og gæti því ekki 
látið af hendi neinar upplýsingar, hvort 
sem þær kynnu nú að vera andstæðar 
hagsmunum f jelagsins eða ekki. það var 
einmitt þetta fjelag, sem gaf tilefni til 
þess, að komið var fram með till. um 
rannsókn málsins. Nú hefir stjóminni 
sennilega ekki verið það kunnugt, að 
maður þessi ætti sæti í stjóm þessa fje-

lags. Einn ráðherranna, sá þeirra, sem 
einmitt fjallaði um þetta mál, hefir tjáð 
mjer það í prívat-samræðu, að hann hafi 
ekkert um þetta vitað. En maðurinn, 
sem skipaður var, hefir þó vitað það. Og 
eins og hann síðar færði þá ástæðu fyrir 
því, að láta engar niðurstöður uppi, að 
hann væri í stjóm þessa fjelags, eins 
hefði hann þegar í byrjun átt að geta 
sagt stjórninni það, að hann væri, af 
sömu ástæðum, ekki bær til að leggja 
neinn dóm á mál, sem fyrirsjáanlegt 
var að mundi snerta hagsmuni hans eig- 
in fjelags.

Jeg verð að telja þetta mjög svo ó- 
heppilegt. Ekki það, að maðurinn, sem 
til rannsóknanna var valinn, gæti ekki 
álitist fær til þess, heldur hitt, að hann 
sagði ekki til þess fyrirfram, að hann, 
sökum afstöðu sinnar til fjelagsins, væri 
ekki hæfur til starfsins. Nú er þvi ekk- 
ert búið að eiga við þetta mál, sem hefði 
getað verið klappað og klárt. Og sökum 
þess, að maðurinn tók verkið að sjer, þá 
var ekki hægt að fá annan mann til 
þess á sama tíma. Nú er svo komið, að 
þessu máli, þessari rannsókn hefir verið 
varpað í þá ruslakistu, sem kölluð er 
fossanefnd. í hana er látið alt það, sem 
foss er nefndur í, hverju nafni sem það 
nefnist að öðru leyti. pað er leiðinlegt, 
að þetta atriði skyldi lenda í fossanefnd- 
inni, þvi að í henni er enginn, sem fær 
er um að rannsaka þetta rjettarlega at- 
riði. Að vísu er einn lögfræðingur í 
nefndinni. En hann er enginn fræðimað- 
ur, og vist ekki við því búinn að rann- 
saka þetta. Jeg hefi að visu heyrt, að 
annar maður í nefndinni, sem líklega 
þykist fræðimaður, og vill auk þess oft 
koma fram sem einskonar yfirlögfræð- 
ingur hjer á þessu þingi, þótt ólögfróð- 
ur sje, hafi nú tekið að sjer að rann-
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saka þetta. Um árangurinn af hans 
starfi veit jeg, eins og gefur að skilja, 
ekki neitt.

Heyrst hefir það, og haft eftir nefnd- 
armönnum, að þeir starfi allmikið, og 
að fyrir nefndinni lægi svo mikið verk, 
að henni nægði ekki til að ljúka því 
minna en mörg ár. Frá mínu sjónarmiði 
sjeð er starf nefndarinnar þannig vax- 
ið, að ekki ætti að þurfa mörg ár til 
að koma því af. pað kom jafnvel til 
álita á þinginu í fyrra, eins og jeg hefi 
drepið á, að stjórnin mundi geta annast 
þetta verk með aðstoð sjerfróðra 
manna. Og svo mikið er víst, að þeir 
verða nokkuð margir, sem ekki verða 
ánægðir, ef nefndin situr með þetta mál 
eða á þessu máli í mörg ár.

Hvað sjerstaklega snertir rannsókn 1. 
og 4. liðar í þingsályktuninni, þá verð 
jeg að álita, að ekki hefði þurft lengri 
tima en nefndin þegar er búin að sitja 
á rökstólum, til þess að komast að ein- 
hverri niðurstöðu um þau atriði.

1. liðurinn er um það, hverjar breyt- 
ingar þurfi að gera á gildandi fossalög- 
gjöf. Jeg geri nú ráð fyrir að nefndin 
hafi gert sjer það ljóst, á hvaða grund- 
velli hún telur rjettast og heppilegast 
að fossalöggjöf byggist hjer á landi. 
pegar þessi grundvöllur er fundinn, þá 
ætti það að vera nefndinni kleift að 
koma fram með tillögur í samræmi við 
það og eftir þeirri stefnu, sem nefnd- 
armenn taka sjer. Til þess ætti ekki að 
þurfa svo ýkjalangan tima, enda full 
þörf á, að undinn sje bráður bugur að 
því.

petta er þá ekki síður nauðsynlegt 
um 4. liðinn. pað var einmitt það atriði, 
sem gáf tilefni til þessarar nefndarskip- 
unar. pað var, eins og menn muna, til- 
boð fossafjelagsins ,,ísland“ um starf- 
rækslu Sogsfossanna. petta ætti að vera

klappað og klárt alt saman. Nefndar- 
menn ættu að vera búnir að gera það 
upp við samviskur sínar, ef það er sam- 
viskusök, hvaða tillögur þeir vilja fram 
bera um þetta efni. pað er sjálfsagður 
hlutur, að þetta fjelag vinnur með er- 
lendu fjármagni, eins og slíks mun við 
þurfa, hvernig sem fossar þessa lands 
verða starfræktir. Og það kemur þá til 
álita, hvort nefndin leggur til, að nokkru 
erlendu fjelagi verði leyft að starf- 
rækja nokkra fossa hjer á landi. pað 
gefur að skilja, hverjum augum sem 
menn annars líta á þessi atriði, að það 
er áriðandi fyrir fjelagið að fá að vita, 
hverju svarað verði þeim málaleitun- 
um, sem lágu hjer fyrir þinginu í fyrra. 
pað er ekki búið að svara þeim enn, en 
það verður að gera hið bráðasta. Tilboð 
þetta bauð ýmsa góða kosti, sem mörg- 
um þingmönnum þóttu aðgengilegir, 
fyrir suma hluta landsins. En svörin 
fara auðvitað eftir því, hvort menn vilja 
leyfa nokkru útlendu fjelagi, eða hvort 
menn vilja leyfa nokkru einstöku fje- 
lagi yfirleitt tök á nokkrum af fossum 
landsins. Margir eru þeir, sem vilja lofa 
fjelagi, sem ábyggilegt teldist, að riða 
á vaðið með einn eða fleiri fossa, til 
ákveðins tíma, ef tryggilega er um hnúta 
búið og hlunnindi og gjöld koma í stað- 
inn; aðrir taka því óliklega. pað er nú 
líka víst, að þessi staður, sem vjer stönd- 
um á, — og á jeg þá ekki við Alþingis- 
húsið, heldur plássið, sem vjer erum í, 
sem sje Reykjavík, — að hann átti að 
njóta hlunninda allmikilla af starfi 
þessa fjelags. Og eins víst er um það, að 
á þessum tíma væru þau hlunnindi svo 
mikils virði, að brátl verður ekki töl- 
um talið. Með tilliti til þessa var nefnd- 
inni falið að koma með tillögur um þetta 
atriði fyrir næsta þing. Nýlega hefir 
komið brjef frá fjelaginu til landsstjóm-
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arinnar, þar sem það spyr, hvort von 
sje um nokkrar framkvæmdir í málinu. 
Fjelagið segist enn þá hafa fjeð á reið- 
um höndum, og jeg tel vist, að það sje 
fúst til að semja um fyrirtækið hve nær 
sem er. En það óskar eftir þvi að fá 
eitthvað afgert um málið, til þess að 
það missi ekki fjeð úr höndum sjer. 
J>að má telja. öldungis víst, að f jelagið 
stendur enn við þau tilboð, sem þaðhefir 
gefið, með þeim breytingum, sem þingið 
vildi á þeim gera, það er að segja ef 
breytingarnar eru þannig vaxnar, að 
f jelagið vildi ganga að þeim, og þarf um 
það að vera víst fyrirfram. pví að það 
liggur í hlutarins eðli.að ekki er til neins 
fyrir þingið að samþykkja tilboð eða 
leyfi, sem fjelagið svo vill ekki ganga 
að.

Jeg sje ekki þörf á margra ára nefnd- 
arsetu til þess að komast á rekspöl með 
þetta, eða ferð til útlanda, eins og einnig 
hefir heyrst að nefndin æth sjer. Til 
hvers eiga hv. nefndarmenn að fara að 
ferðast úti um lönd? Til þess að horfa 
á fossa, líta á, hvernig þeir eru starf- 
ræktir og hvað þar er gert? Hvað græð- 
um við eða mennirnir sjálfir á þessu 
ferðalagi? Jú, þeir hafa gaman af því 
að líta alt þetta eigin augum, og við 
höfum sjálfsagt gaman af því að heyra 
þá segja frá því, sem fyrir augun bar, 
þegar þeir koma aftur. En hvað græðir 
máhð á því, þó að þessir menn kunni 
að segja frá, að þeir hafi sjeð ýmsa 
fossa og sjeð, að þeir voru notaðir til 
ýmislegs og að þar og þar hafi alt verið 
i góðu lagi. Sá eini maður i nefndinni, 
sem hefir sjerþekkingu á þessum efn- 
um, hefði gagn af þvi að ferðast, en 
hinir ekki. þeir hefðu vafalaust fjarska 
mikið gaman af að ferðast, eins og þeg- 
ar nokkrir hv. þm. ferðuðust sjer til 
skemtunar i fyrra sumar austur að

Markarfljóti, til þess að horfa á það 
renna. Já, það var svo sem gaman að 
ferðast í sumarblíðunni — mikil ósköp 
—; það gaman gat maður þó gengið 
inn á, en ekki þetta, að heil nefnd fari 
að ferðast út um allar álfur heims, eins 
og nú er dýrt og örðugt að ferðast um 
í heiminum. Ef nefndin getur ekki afl- 
að þeirra upplýsinga hjer á landi, sem 
þörf er á, þá efast jeg um, að hún kæmi 
mikið sannfróðari heim úr þessu ferða- 
lagi, hvað þau atriði snertir, sem henni 
er ætlað að leysa úr.

Jeg býst nú við að hv. nefndarmenn 
upplýsi ósköpin öll, sem þeir þurfi að 
fræðast um í öðrum löndum. En jeg er 
þess fullviss að þeir geta fengið full- 
nægjandi fræðslu um málið með því að 
kynna sjer það, sem skrifað hefir verið 
um þessi efni, með því að lesa skýrslur 
um það, hvað gert hefir verið að starf- 
rækslu fossa, og ekki síst með því að 
kynna sjer, hvað sagt hefir verið um 
starfrækslu einstakra fjelaga og ein- 
stakra ríkja. petta alt má upplýsa 
hjer á landi, með þvi að útvega 
skýrslur og skilriki, sem þar að lúta. 
Og það er gefinn hlutur, að allir, 
bæði stjórnendur einstakra fjelaga og 
opinber stjórnarvöld, mundu fús til að 
láta stjórninni í tje allar slíkar upplýs- 
ingar. þess vegna hefði verið rjett og 
fullnægjandi að vísa máhnu til stjórnar- 
innar, að hún hefir tök á að snúa sjer 
til hverra sem er og beiðast upplýsinga. 
pað getur nefndin auðvitað líka gert 
sjálf. Sem opinber nefnd getur hún leit- 
að allra þeirra upplýsinga, sem starf 
hennar útheimhr, og mundi fá þær við- 
stöðulaust. En hl þess hefði ekki þurft 
að skipa nefnd. Og nú er stjórnin við 
hendina og getur útvegað skilrikin, sem 
nefndin svo byggir starf sitt á. petta 
æhast jeg til að nefndin geri hjer, og
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annað býst jeg ekki við að hún geti gert, 
að undanteknum þeim eina manni í 
nefndinni, sem segja má að nokkra sjer- 
þekkingu hafi á þessum málum, sem sje 
verkfræðingnum. Jeg sje því enga á- 
stæðu til, að nefndin í heild sinni fari 
að ferðast til útlanda.

En nú munu menn ef til vill spyrja 
sem svo, hvers vegna sje verið að ragast 
i þessu. J?ar til er því að svara, að þetta 
mál er fyrir mjer alvörumál, alt of á- 
ríðandi alvörumál til þess, að ekkert 
sje að því unnið, heldur verið að fimbul- 
famba út í hvippinn og hvappinn. 
Nefndin verður að fara að láta eitthvað 
eftir sig sjást, til þess að þingið geti 
eitthvað farið að gera, að minsta kosti 
i þeim atriðum, sem næst liggja. Starf- 
ræksla fossanna á að verða höfuðfram- 
faraskilyrði þessa lands, og bráðnauð- 
synlegt er, að sem allra fyrst verði farið 
að vinna að þeim málum, en ekki alt 
látið lenda í hjali.

pað er ekki kostnaðarins vegna, sem 
jeg er að fást um þetta. Jeg-er yfirleitt 
ekki sýtinn um það, þó að það, sem gera 
þarf, og vel er gert, kosti eitthvað, og tel 
jeg mjer það til hróss. En eins og hjer 
er frá öllu gengið, þá geta menn álitið, 
að þetta nefndarstarf fari að kosta svo 
mikið, að við verðum að fara að sjá, 
hvort nokkuð rekur eða gengur fyrir 
nefndinni.

Til upplýsingar skal jeg takaþaðfram, 
að jeg hefi fengið að vita hjá landsfje- 
hirði, hvað nefndin hefir kostað fram 
til þessa, það er að segja, hvað stjórn- 
arráðið hefir ávísað nefndarmönnum til 
greiðslu úr landssjóði.Frá því skalskýrt, 
að síðast hefir verið ávísað 23. mars, 
enn sem komið er. pað, sem gengið hef- 
ir til nefndarinnar, síðan hún settist á 
laggirnar í haust,er samtals kr. 11752,42

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

eða hart nær 12 þúsundir króna. Eins 
og kunnugt er, hefir nefndin ekki farið 
langt út fyrir bæinn enn þá, hvað þá 
heldur landsteinana, og er ekki búin að 
sitja nema nokkra mánuði, ekki mörg 
ár. Til þess að menn viti, hve nær nefnd- 
in fer að fá fje úr landssjóði, þá skal 
jeg geta þess, að fyrst er ávísað:
17. nóv. f. á........................ kr. 2000,00
þar næst 2. jan. þ. á......... — 2000,00
og 27. mars þ. á................. — 552,42

sem gerir alls kr. 4552,42 
og telst það til fyrra árs.
Enn fremur 16. jan. þ. á. kr. 4000,00
þá 5. mars þ. á.................  — 2000,00
og loks 23. mars þ. á. .. — 1200,00

verður alls kr. 7200,00 
og telst til þessa árs útgjalda.

pað kann nú vel að vera, að nefndin 
geri grein fyrir, að hún hafi nauðsyn- 
lega þurft þessa fjár með. En mjer er 
sem jeg sjái niðurstöðuna, ef nefndin 
skilar engu af sjer nú, heldur ætlar að 
sitja áfram ef til vill árum saman og 
fara að ferðast út um löndin. pað er 
nú ekki óhugsanlegt, að það reynist ekki 
að ófyrirsynju, nje heldur með öllu til- 
gangslaust. að við heimtum upplýsingar 
um starf nefndarinnar nú þegar, og sjer- 
staklega að núna á næstunni komi fram 
ályktanir nefndarinnar viðvíkjandi 1. 
og 4. lið þingsályktunarinnar, sem ætl- 
ast var beinlínis til að till. kæmu um 
fyrir þetta þing.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg skal 
taka það fram, að mjer dettur ekki í 
hug að fara að svara fyrirspurninni. Jeg 
geri ráð fyrir, að hæstv. atvinnumála- 
ráðherra sje við því búinn að svara 
henni. En jeg vildi drepa á eitt atriði í 
ræðu hv. fyrirspyrjanda (G. Sv.), af því

63
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að hann fór þar ekki með rjett mál. 
Hann sagði, að flokkabrot í þinginu 
hefðu tilnefnt sinn manninn hvert. Jeg 
verð að mótmæla þessu fyrir hönd þess 
flokks, sem jeg heyri til, heimastjórnar- 
flokksins. Hann hefir ekki tilnefnt neinn 
mann í fossanefndina, og afsalaði sjer 
öllum afskiftum af skipun hennar, þeg- 
ar þetta kom til tals í þinginu í fyrra.

pað var skilyrði frá tveimur þing- 
flokkunum, að þeir hefðu rjett til að 
nefna menn í nefndina, og heimastjórn- 
arflokkurinn hafði auðvitað líka þenn- 
an rjett, en hann notaði hann ekki (P.
J.: Hann mótmælti þessu). (S. St.: Já, 
margir flokksmanna). (B. J.: Heyr 
sannleiksvitnið).

petta þótti mjér ástæða til að leið- 
rjetta, þótt það vitanlega hafi enga þýð- 
ingu fyrir fyrirspurnina, eins og hún 
liggur fyrir. Enn fremur tel jeg rjett 
að láta þess getið, þar sem hv. fyrir- 
spyrjandi (G. Sv.) var að tala um skyld- 
leika eins nefndarmannsins við einn 
ráðherranna, að það var ekki það, sem 
rjeði valinu, en þegar um fleiri menn 
var að ræða, var hann tekinn fram yfir, 
af því að hann var lögfræðingur.

Frekara skal jeg svo ekki fara út í 
þetta mál.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Fyrir- 
spurn þessi liggur nú fyrir til umr., og 
þótt henni fylgi, eins og vant er um fyr- 
irspurnir, löng ræða, sem ekki er nema 
eðlilegt, þá ætla jeg nú að eins að snúa 
mjer að fyrirspurninni sjálfri, fyrst um 
sinn. Hún er í 2 liðum, og eins og allir 
hv. þm. sjá, er sjerstaklega spurt um, 
hvað líði framkvæmdum fossanefndar- 
innar gagnvart 1. og 4. lið margnefndr- 
ar þingsályktunar.

Ráðuneytið hefir ekki sjeð ástæðu til 
þess að spyrja fossanefndina smám

saman, hvað störfum hennar liði. Er það 
því ráðuneytinu eigi sjerstaklega kunn- 
ugt, og gat það þvíeigisvaraðfyrirspum- 
inni af eigin ramleik. En þar, sem sjálf- 
sagt var, að fyrirspurnin yrði leyfð, þá 
taldi stjórnin sjer skylt að gera sem 
fyrst gangskör að því, að hægt yrði að 
svara. Fyrirspurnin var þvi send fossa- 
nefnd 11. þ. m. til umsagnar. Svar henn- 
ar kom 12. s. m. Stjórnin bauðst svo til 
að svara 17. s. m. Samkvæmt erindi til 
forseta átti fyrirspurnin að koma í gær, 
en fjell úr, án þess að jeg viti um ástæð- 
una. (E. A.: pær voru lögmætar). Jeg 
get nú ekki svarað fyrirspuminni á ann- 
an hátt en með leyfi hæstv. forseta að 
lesa upp svar fossanefndarinnar. par 
segir svo:

„Skal hjer með skýrt frá þvi, að 
nefndin hefir ekki enn þá lokið störfum 
sínum, að því er snertir neitt af þeim 
fjórum atriðum, sem tahn eru í þings- 
ályktun, samþ. 15. sept. 1917. Eru þessi 
verkefni öll svo náskyld, að þess má 
ekki vænta', að álit komi frá nefndinní 
um eitt eða tvö af þeim fyr en nefndin 
hefir lokið ítarlegri rannsókn á öllum 
undirstöðuatriðum málsins.“

Gagnvart síðari lið fyrirspumarinn- 
ar segir nefndin enn fremur:

„í nefndri þingsályktun er látið í ljós, 
að þingið vænti þess fastlega, að nefndin 
geti sent stjórninni álit sitt og tillögur, 
sjerstaklega að þvi er snertir 1. og 4. 
lið ályktunarinnar „svo tímanlega, að 
leggja megi fyrir næst þing“. En þar 
sem þingið var kallað saman miklu fyr 
en við hafði verið búist, sá nefndin sjer 
alls ekki fært að hafa nefndarálit um 
þessa Iiði tilbúið fyrir þing.“

Eins og jeg hefi tekið fram, hefir 
stjórnin ekki neinu við þetta að bæta. 
petta er sú skýrsla, sem nefndin gefur 
stjórninni, og er hún nú lögð fyrir þessa
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hv. deild. Annars skal jeg geta þess, að 
þótt stjórnin hafi ekki haft vakandi 
■auga á gerðum nefndarinnar, þá er 
henni kunnugt um, að nefndin starfar 
og hefir starfað, (S. S.: Og tekur laun.) 
og við nánari athugun málsins, hefir 
hún komist að því, hversu, að hennar 
skoðun, afarvíðtækt verkefni hennar er. 
Jeg fyrir mitt leyti tel það mjög eðli- 
legt, að störfum nefndarinnar sje ekki 
lokið enn.

Jeg skal geta þess, af því að ræða hv. 
fyrirspyrjanda (G. Sv.) gaf tilefni til 
þess, að hr. Klemens Jónsson, fyrv. land- 
ritari, var fenginn til að rannsaka rjett- 
arspursmál það, sem till. hans, hv. fyrir- 
spyrjanda (G. Sv.), frá aukaþinginu 
1916—17, fór fram á að rannsakað væri. 
Og eins og hv. fyrirspyrjandi (G. Sv.) 
tók fram, var það svo lengi framan af, 
að þetta starf var í höndum þessa 
manns, er hann nefndi. Hann skilaði svo 
aldrei árangrinum af starfi sínu, og sá 
stjómin þá ekki annað betur við eiga 
en að fela fossanefndinni það verk, þar 
sem það lægi eiginlega i 1. lið þingsá- 
lyktunarinnar í fyrra, og stjórninni auk 
þess var kunnugt um, að nefndin hafði 
þegar nokkuð rannsakað þetta rjettar- 
spursmál, er falst í eldri þingsályktun- 
inni.

Gagnvart fyrirspurninni sjálfri get 
jeg svo eigi gefið frekari upplýsingar 
en þetta. Og þótt svarið sje flu'ct í ræðu- 
formi, hefi jeg leyft mjer að skrifa upp 
svar nefndarinnar, og vitna jeg í þau 
orð.

Ræða hv. fyrirspyrjanda (G. Sv.) gef- 
ur ekki tilefni til að minnast á mörg at- 
riði af því, sem hann tók fram. En hann 
virtist gefa í skyn, að stjórnin hefði ekki 
verið sjálfráð í vali nefndarmanna. 
Hæstv. forsætisráðherra hefir nú skýrt 
það mál fyrir sinn flokk. Og jeg hefi

ástæðu til að taka það sama fram um 
minn flokk, og get jeg um það vitnað 
í samflokksmenn mína, að engin skil- 
yrði voru af flokksins hálfu sett, og jeg 
hafði gersamlega óbundnar hendur í því 
efni.

Um þetta, sem hann drap á og er all- 
ískyggilegt, ef satt er, að það sje alment 
haft fyrir satt, að störf nefndarinnar 
muni standa í fleiri ár, er jeg alls ófróð- 
ur. En nú vill svo til, að hjer í hv. deild 
eru 2 af nefndarmönnum, og geta þeir 
eftir vilja sínum svarað ekki einungis 
þessu atriði, heldur fleirum í ræðu hv. 
fyrirspyrjanda (G. Sv.), ef það gæti orð- 
ið til frekari skýringar í máhnu.

Fyrirspyrjandi (Gísli Sveinsson): Jeg 
hefði óskað þess, ef fleiri ætluðu að taka 
til máls, svo sem einhverjir úr fossa- 
nefndinni, að geyma svör mín þar til 
á eftir.

Jeg skal að eins út af þessum „svör- 
um“, sem fram hafa komið, láta það 
í ljós, sem menn sjálfsagt hafa þegar 
sagt sjer sjálfir, að fyrirspuminni er alls 
ekki svarað. pað hefir ekkert svar kom- 
ið í þá átt, er við hefði mátt búast. Má 
vel vera, að hæstv. stjóm sje ekki fær 
um að svara meiru þar til, með því að 
nefndin sjálf hefir ekkert svar gefið. 
pað hefir nú komið fram, þótt ótrúlegt 
sje, að nefndin hefir ekki látið neitt 
uppi um störf sín, ekki einu sinni þau 
2 atriði, sem hún sjerstaklega átti fyrst 
að leysa úr.

Eftir því, sem hæstv. atvinnumála- 
ráðherra gaf til kynna í þvi, er hann las 
upp úr brjefi nefndarinnar, þá færir 
nefndin það til og ber fyrir sig, að þing 
hafi komið saman fyr en við var búist. 
En nú er mjer spurn: Hver hefir sagt 
nefndinni, hve nær þing yrði kallaðsam- 
an? Hún vissi, eða mátti vita, að þingið
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yrði kallað saman á næsta ári, 1918, en 
hitt ekki, hvort það yrði í byrjun árs, 
um mitt ár eða síðar. pað var tekið 
fram og öllum vitanlegt, að það gæti 
að borið hve nær sem væri. þess vegna 
átti nefndin að hafa vakandi auga á 
þessum atriðumtveimurogrannsakaþau 
eftir megni meðan tími vanst, frá því 
í haust og til nýárs, frá nýári og fram í 
april. En nú hefir nefndin ekki gert 
þetta, og verð jeg að segja, að traust 
mitt á þessari nefnd í heild sinni, eins 
og hún er skipuð, hefir ekki vaxið við 
þetta.

Nefndin telur í „svari“ sinu ekki fært 
að ljúka rannsókn á einstökum atrið- 
um málsins, því að ítarleg rannsókn 
á undirstöðuatriðum þess verði áður 
fram að fara. Með öðrum orðum: pað 
er ekki von á neinu svari frá nefndinni 
fyr en hún er komin að rökstuddu áliti 
um alt málið. Og ef það er svo ætlunin, 
að nefndiri sitji á rökstólum svo árum 
skiftir og fari í ferðalag út um lönd, 
þá getur orðið langt að bíða niðurstöðu 
þeirrar rannsóknar, sem átti að vera 
búin fyrir næsta þing, þ. e. þetta þing.

Annars er ekki ástæða til að taka 
fleira fram viðvíkjandi þessu, sem 
nefndin hefir látið uppi, og skal jeg þá 
snúa mjer að nokkrum atriðum í ræð- 
um hæstvirtra ráðherra. það var víst 
hæstv. forsætisráðherra, sem tók það 
fram, að hann ætlaði ekki að svara 
fyrirspurninni, en vildi upplýsa það, 
að hans flokkur, Heimastjórnarflokk- 
urinn, hefði ekki beint tilnefnt eða 
skipað mann af sinni hálfu í nefrtd- 
ina. Mjer var kunnugt um, að and- 
róður var allmikill i Heimastjórnar- 
flokknum móti þessari stefnu, og þykir 
mjer rjett trúlegt, að sú andstaða hafi 
orðið þar svo mikil, að þetta hafi ekki 
verið gert beint af flokksins hálfu. En

svo fór þó, að einn af þingmönnum 
Heimastjórnarflokksins lenti í nefnd- 
inni, maður, sem margt gott má að vísu 
um segja, en þó gildir um hið sama 
og flesta aðra nefndarmenn, að ekki 
verður sjeð, hvað hann átti í nefndina 
að gera. Hann er auk þess trúnaðar- 
störfum hlaðinn, bæði i ábyrgðarmiklu 
embætti, og auk þess í nefndum, sem 
lengi hafa setið, og sitja enn, en þó ó- 
kunnugt um, hvað hafa afrekað. þetta 
gaf til kynna, að sama regla hefði orð- 
ið ofan á í Heimastjómarflokknum og 
hinum, að einn þingmaður hefði verið 
tekinn úr honum i nefndina, þótt ekki 
væri til annars en að vega upp á móti 
þeim mönnum, sem hin flokkabrotin 
höfðu ætlað sjer að koma í nefndina.

pá kem jeg að hæstv. atvinnumála- 
ráðherra. Hann skýrði frá því, fyrir 
hönd síns flokks, að engin skilyrði hefðu 
verið sett af þess flokks hálfu, og hann 
enga skipun fengið frá honum í þessu 
efni. pað hefir nú áður verið talað um 
ýms skilyrði, sem þessum hæstv. ráð- 
herra hafi verið sett af flokksins hendi, 
og er því játað og neitað á víxl, svo 
ekki verður vitað, hvað ábyggilegt er í 
því. En verið getur, að í þetta sinn hafi 
hann að eins fengið frá flokknum hóf- 
lega áskorun, en ekki beint hótun, um 
að verða sendur norður — ekki niður
— ef hann hlýddi ekki, eins og sagt er 
að gerst hafi í öðru alþektu máli. En 
víst er um það, að þess tjáir eigi að 
dyljast, að þegar þingsályktunin var 
samþykt, þá var það öllum lýðum ljóst 
og alkunnugt, hvaða menn þessi flokka- 
brot höfðu ætlað sjer að koma í nefnd- 
ina, og þegar til kom, voru í nefndina 
skipaðir einmitt sömu mennirnir. Jeg 
fyrir mitt leyti vissi það upp á hár, að 
þessir menn áttu það að verða, og þess 
vegna sló jeg með fleirum þann var-
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nagla, að stjórnin ætti að vera óbundin 
og einráð í þessu máli.

En jafnframt þvi, sem hæstv. atvinnu- 
málaráðherra gat þess, að hann gæti 
ekki að öðru leyti svarað fyrirspum- 
inni, þá viðurkendi hann, að það væri 
eitt af því ískyggilega, ef nefndin skyldi 
ætla sjer að sitja á rökstólum í fleiri ár. 
En nú kem jeg að annari hlið á þessu 
máli, og það eru eftirköstin. Hv. þing- 
deild hefir nú fengið að vita, að nefnd- 
in hefir ekkert komið fram með. En 
þá er mjer líka spurn: Er ekkert hægt 
að gera? Getur landsstjórnin ekkert gert 
til þess að flýta fyrir og herða á nefnd- 
inni? Nú vil jeg, að hún hjálpi nefnd- 
inni til að vinna að þessu velferðarmáli. 
Vil jeg því fyrir mitt leyti gera það að 
till. minni, að málinu verði að umræð- 
um loknum vísað til stjómarinnar, þar 
sem jeg skil svo 41. gr. þingskapanna, 
að með því, að hjer er um fyrirspurn 
að ræða, megi ekki gera beina álykt- 
un. Vil jeg því einfaldlega visa mál- 
inu til stjórnarinnar, og þau rök, sem 
fylgja tillögu minni, stjórninni til leið- 
beiningar eru:

1. Stjórnin sjái um, að fossanefnd- 
in afgreiði á næstunni rökstudda niður- 
stöðu um 1. og 4. lið þingsályktunar- 
innar frá 15. sept. f. á.

2. Stjórnin sjái um, að nefndin forð- 
ist óþarfa ferðalög og kostnað.

3. Stjórnin sjái um, að nefndarmenn 
fái vinnu sína vel borgaða, en þó ekki 
nema hæfilegt kaup.

Með þessum röksemdum hefi jeg þá 
gert mína tillögu.

Sigurður Stefánsson: Að eins fáein 
orð. pegar jeg kom til þings síðastlið- 
ið sumar, var þetta mál komið svo langt, 
að ekki var eftir annað en reka á það 
endahnútinn. Jeg var á fundinum í

sameinuðu þingi og heyrði þá lýst yfir 
því, að Framsóknarflokkurinn og 
Sjálfstæðisflokkurinn, eða hvað þeir nú 
heita, ætluðust til, að flokkarnir rjeðu 
kosningu mannanna, með öðrum orð- 
um, að nefndarstarfið skyldi gert að 
flokksbitlingum. Hæstv. forsætisráðh. 
hefir nú skýrt frá, að þetta ætti ekki 
við Heimastjórnarflokkinn.

jpað er auðvitað ekki nema gott fyr- 
ir þá, sem völdin hafa, að geta gefið 
þeim við og við brauðbita, sem fylgi- 
spakastir eru og bestir viðfangs. En hitt 
orkar meir tvímælis, hvort það sje 
heppilegt fyrir alþjóð, ef meir er farið 
eftir því við val manna tileinhversstarfs 
í þarfir hins opinbera, hvaða klíku þeir 
eru í, en eftir hinu, hverjum hæfileik- 
um þeir eru gæddir og hversu líklegir 
þeir eru til að geta unnið að gagni fyr- 
ir þjóðina. Og mjer finst rjett að nefna 
það í þessu sambandi, þótt ekki væri 
tekið tillit til þess þá, — að jeg tók það 
þá fram, að jeg sæi engan þann í þess- 
um sal, er jeg gæti treyst til að leysa 
þetta starf af hendi svo vel, sem skyldi. 
Að vísu bjóstjegekkivið,aðhæstv.stjórn 
myndi taka mikið tillit til þessara um- 
mæla minna, en til hins hefði mátt ætl- 
ast, að hún veldi ekki mann í þessa 
nefnd af þeirri ástæðu, að hann var 
bróðir fjármálaráðherrans. pað er 
langt frá því næg trygging fyrir því, 
að sá heiðursmaður sje því starfi vax- 
inn. (B. J.: Er hann verri fyrir það?) 
pað hefi jeg ekki sagt, en mjer er tjáð, 
að hv. þm. Dala. (B. J.) hafi tekið að 
sjer lögfræðihlið þessa starfs, og það ber 
ekki vott um mikið traust til þessa lög- 
fræðings í nefndinni, að hún fær til 
að rannsaka rjettarhlið þessa máls 
mann, sem, þótt hann þykist vera yfir- 
lögfræðingur þingsins, hefir þó ekki 
hinn lögákveðna lögfræðingsstimpil.
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Hæstv. atvinnumálaráðherra sagði, 
að hann hefði haft óbundnar hendur 
um val nefndarmannsins, og þykir mjer 
það reyndar gott að heyra. (Atvinnu- 
málaráðherra: Jeg stend við það!) 
Gott! En ef hann hafði óbundnar hend- 
ur, þá þykir mjer það i meira lagi skrit- 
ið, að valið skyldi einmitt falla á þann 
mann, er flokkurinn var fyrirfram 
búinn að ákveða að fara skyldi í nefnd- 
ina. En þar til verða auðvitað færð þau 
rök, að sá heiðursmaður hafi fyrir sjer- 
stakra hæfileika sakir verið vel til starfs- 
ins fallinn. Um hæfileika hans veit jeg 
ekki, en hann var þó einn í þeirra tölu, 
sem jeg gat eigi treyst til þess starfs 
í fyrra, og enn er mjer ókunnugt um 
sjerstaka hæfileika hans til þessa starfs. 
En það er þegar nokkuð grunsamlegt, 
að hæstv. atvinnumálaráðherra með „ó- 
bundnu hendurnar“ skyldi þegar detta 
einmitt ofan á þennan mann, sem flokk- 
urinn var búinn að binda fastmælum 
að koma í nefndina.

Jeg heyrði hv. fyrirspyrjanda (G. Sv.) 
furða sig á því, hvernig nefndin var 
skipuð. Mjer kom ekki til hugar að 
furða mig. Hjer er alt orðið að bithng- 
um; öll launuð störf eru fyrst og fremst 
ætluð skyldmennum, flokksmönnum og 
vinum stjórnarinnar. Og sama má jafn- 
vel segja um afskifti þingsins af þeim 
störfum, sem liggja undir veitingu þess. 
Svona er nú komið. það eru því miður 
fáir, sem hafa einurð til að minnast 
á þetta í þessum sal.

Jeg hefi það eftir góðum heimildum, 
að nefndin muni þykjast þurfa að sitja 
á rökstólunum i 4—5 ár. pað verður dá- 
lagíegur skildingur, ef kostnaðurinn 
verður hlutfallslegur við það, sem hann 
hefir verið þetta hálfa ár, sem nefndin 
er búin að hirða, sem nemur hátt á 12. 
þúsund króna. pá verður árskostnað-

urinn um 24 þús. og meira, já, rniklu 
meira. pví heyrst hefir, að nefndin þyk- 
ist þurfa að ferðast víða um lönd til að 
skoða fossa, líklega samt ekki til þess 
að sjá, hvort fossar renna niður á við 
eða upp á við. Vera má, að hún geti 
unnið gagn með þessari fossaskoðun, 
en varla trúi jeg þó, að gagnið verði á 
við kostnaðinn, og ekki skil jeg, að 
nefndin þurfi að fara að sigla til að geta 
sagt álit sitt um fossa hjer á landi. En 
vera má, að hún leggist svo djúpt í fyrir- 
ætlunum sínum, að hennar vegir sjeu 
óskiljanlegir okkur fáráðunum.

Hv. fyrirspyrjandi (G. Sv.) talaði um 
að vísa málinu til stjórnarinnar. En jeg 
verð að segja, að jeg treysti ekki betur 
hennar forsjá í þessu máh hjer eftir en 
hingað til. En fela vildi jeg stjórninni 
það að sjá um, að nefndin verði búin 
að ljúka störfum sínum fyrir næsta 
þing. pað ætti ekki að vera frágangs- 
sök fyrir nefndina, einkum þar sem í 
henni eru meðal annara menn, sem 
þykjast hafa vit á öllu á himni og jörð. 
Jeg vildi skjóta þvi til hv. forseta, hvort 
ekki megi afgreiða fyrirspurnina með 
rökstuddri dagskrá Ef hann leyfir það, 
mun jeg bera fram dagskrá. pað er 
mest um vert að binda einhvern enda á 
starfstíma þessarar nefndar. Væri vel 
ef hægt væri að hindra hana í að ferðast 
um alla Evrópu, Asíu, Afríku og guð 
veit hvað. Og svo jeg komi aftur að því, 
sem jeg oft minnist á og hneykslar 
suma þá, er næstir mjer sitja, þá er f jár- 
hagurinn nú ekki svo glæsilegur, að efni 
sjeu á að hafa slíka „praktútgáfu“ af 
fossanefnd, sem þessi nefnd lítur út fyr- 
ir að vera. Auðvitað má maður líka 
búast við langri bók frá nefndinni, sem 
enginn les, 70—80 þjettprentaðar arkir. 
J?að er í seinni tíð orðið sjálfsagt starf 
þessara milliþinganefnda að rubba upp
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slíkuin ritverkum, sem sárfáir endast 
svo til að lesa. Fyrir skömmu ljet einn 
mjög vitur maður svo um mælt um eina 
slika bók, að hann sæi mest eftir papp- 
írnum.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Tveir 
hv. ræðumenn hafa haldið þvi fram, að 
jeg hafi verið bundinn af Framsóknar- 
flokknum til að setja þann mann í 
nefndina, sem til þess flokks telst. En 
þetta er ekki rjett. Jeg var, eins og óþarft 
ætti að vera að taka aftur fram, alger- 
lega óbundinn í vali minu. Maður sá, er 
jeg valdi, hefir aflað sjer nokkurrar 
þekkingar á rafmagnsfræði, og mun 
hann í víðtækri þekkingu eigi standa að 
baki skólagengnu mönnunum alment 
tekið. Er þetta þjóðkunnugt, og ber jeg 
engan kinnroða fyrir valið.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla ekki að svara 
fyrir hönd nefndarinnar; hún er engum 
skyld um skýrslu fyr en stjórninni á 
sínum tíma. Hv. sessunautur minn (S. 
St.), sem er gætinn maður og góðviljað- 
ur og notar sjaldan stóryrði, fullyrti, 
að jeg hefði tekið að mjer að rannsaka 
lögfræðilegu hliðina á þessu máli, og að 
lögfræðingurinn í nefndinni, Guðmund- 
ur Eggerz sýslumaður, hafi ekki talist 
hæfur til þess starfs. Jeg er hjer upp 
staðinn til að lýsa hann ósannindamann 
að þessu hvorttveggja. Jeg hefi tekið að 
mjer að rannsaka söguhlið málsins, en 
alt það, sem horfir beint við lögfræð- 
inni, hefir hr. Guðmundur Eggerz með 
höndum.

Sessunautur minn (S. St.) kvartaði 
yfir því, að veislur stjórnarinnar færu 
mest eftir vinfengi og frændsemi, og 
hefði það verið orð í tíma talað er Val- 
týskan var á ferðinni, en hann var einn 
aðalmaður þeirrar stefnu. pá fóru allar

styrkveitingar eftir því, hvort menn- 
imir voru valtýskir. Um skipun nefnd- 
arinnar skal jeg að öðru leyti geta þess, 
að það var aldrei neitt launungarmál, 
að margir litu svo á, að heppilegt væri, 
að stjórnmálaflokkarnir skipuðu hver 
sitt sæti í nefndinni. Er þetta ekki nema 
eðlilegt. Fossamálin eru svo mikilfeng- 
leg, að allir flokkar vilja láta sín við 
getið þar, sem um þau er fjallað.

Skal jeg svo ekki frekar skifta mjer 
af þessum umræðum, og mun jeg þola 
það, þó jeg enn einu sinni verði að hlusta 
á þennan rangmælafoss (S. St.), sem 
fossar hjer við hlið mína.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg ætlaði 
mjer ekki að taka til máls við þessar 
umræður, en af því mjer fanst umræð- 
urnar falla svo ljettúðlega get jeg ekki 
stilt mig um að taka til máls.

Jeg geri ráð fyrir, að hv. deildarmenn 
reki minni til fossafrv., sem kom fram 
i Ed. á þinginu í fyrra. Jeg býst við, að 
flestir álíti, að það hefði verið stór- 
óheppilegt, ef það hefði náð fram að 
ganga eins og það var. pað hafði i för 
með sjer fjárhagslegan voða fyrir þetta 
land. Mönnum mun vera ljóst, að þetta 
er eitt með allra stærstu málunum, sem 
nú eru á dagskrá þjóðarinnar. Reynsla 
annara þjóða sýnir okkur það. Skökku 
sporin, sem þær hafa stigið, hafa orðið 
þeim dýrari en nokkur nefnd gæti nokk- 
urn tíma orðið. Kostnaðurinn við fossa- 
nefnd þessarar þjóðar getur aldrei orðið 
nema eins og dropi í hafinu við hliðina 
á þeim fjárhæðum, sem um er að ræða.

pað kemur mjer einkennilega fyrir 
sjónir, að sumir þeir, sem talað hafa 
siðast,halda því fram, að það hafi komið 
þeim á óvart, að þingmenn voru settir 
í nefndina. En það var einmitt gert ráð 
fyrir þvi hjer á þingi í fyrra, og ætti
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þessu máli ekki að vera ver borgið í 
höndum þeirra fulltrúa þjóðarinnar, 
sem þingflokkarnir bera traust til?

pað er furðulegt, að menn skuli leggja 
nefndinni ámæli fyrir það, að hún hefir 
ekki enn skilað áliti sínu. Hefir nokk- 
um tíma verið gert ráð fyrir, að nefnd- 
in væri búin að ljúka störfum fyrir þetta 
þing? En ef ekki hefir verið búist við 
því, og ef ekki hefir verið hægt að bú- 
ast við því, því er þá verið að gera árás 
á nefndina ? Af hverju er þá yfirleitt 
verið að bera fram þessa fyrirspurn?

Jeg vona, að hv. deild skilji, að hjer 
er mikilfenglegt mál á ferð, mál, sem 
ekki má flaustra af. Hjer er um miljónir 
að ræða, svo lítil ástæða er til að telja 
krónurnar, þær fáu krónur, sem fara 
til undirbúningsrannsóknarinnar, sem 
þarf að vera sem ítarlegust. Hjer má 
naglaskapurinn úr Vigur ekki ráða.

porsteinn Jónsson: Mjer virðist svo, 
sem hv. fyrirspyrjandi (G. Sv.) og hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) vilji halda því fram, 
að Framsóknarflokkurinn hafi ráðið 
þvi, hvaða mann hæstv.atvinnumálaráð- 
herra valdi í nefndina. Ráðherrann hefir 
sjálfur svarað þessu, og jeg býst við, að 
það hafi naumast mikil áhrif á nefnda 
ræðumenn, þó jeg standi upp til að bera 
hið sama og hæstv. atvinnumálaráðh.

Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) kvað sjer hafa 
verið fullkunnugt um það á þinginu i 
fyrra, að 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) var ætl- 
aður í fossanefndina af hálfu Fram- 
sóknarflokksins. Hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
hefir þá verið meira kunnugt hvað gerð- 
ist í þeim flokki en mjer, þvi jeg fór 
svo af þingi í fyrrasumar, að jeg vissi 
ekki, hver myndi lenda i nefndinni. Hitt 
mun vera það sanna i þessu máli, að 
hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) og hv. þm. N.-

ísf. (S. St.) hafa álitið þennan mann 
einna líklegastan til að lenda í nefndinni, 
vegna þess, að þeir hafa sjeð, að hann 
var búinn góðum hæfileikum til þess 
starfs.

Að því hefir verið fundið, að þing- 
menn voru valdir í nefndina. En um 
það munu flokkarnir hafa verið sam- 
mál í fyrra. Stjórnin hefir og sjeð, að 
þetta mál myndi seinna koma undir 
úrskurð þingsins,og væri þvívelfarið,að 
hver flokkur ætti eitt sæti í nefndinni, 
svo hann gæti betur fylgst með gangi 
málsins. petta mál hlýtur fyr eða siðar 
að koma til kasta þingsins. pingmenn 
verða að kynna sjer það vel, því að þeir 
gera út um örlög þess að síðustu. Og 
það ætti að liggja i augum uppi, að þing- 
menn eru hæfir til að sitja í þessari 
nefnd, ef þeir á annað borð eiga að 
teljast hæfir til að kveða upp úrslitaúr- 
skurð í málinu.

Sveinn ólafsson: Jeg verð að segja 
það, að það voru mestmegnis köpur- 
yrði, sem hv. þm. N.-ísf. (S. St.) hafði 
um nefndina. petta vil jeg þó ekki segja 
um alla fyrirspyrjendurna; hjá þeim 
flestum mun hafa ráðið eðlileg fróð- 
leiksfýsn. En það hefir þó líka komið 
fram í umr., að menn halda, að hjer sje 
um miklu minna starf að ræða en í 
raun og veru hvílir á nefndinni.

pað er áreiðanlegt, að nefndin hefir 
orðið að skifta sjer af mörgu, sem ekki 
er tekið fram í þessum 4 greinum þings- 
ályktunar siðasta þings, en er bein- 
línis óaðskiljanlegt frá þeim. Ef ganga 
hefði átt inn á það að skýra frá því, sem 
fossanefndin hefir gert alt til þessa dags, 
þá hefði ekki verið annað að gera en 
að fá mönnum þá Iausu drætti, sem hún 
hefir tekið saman, en jeg held, að enginn 
maður hefði kunnað við að láta heimta
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slíka frumdrætti að vandasömu verki 
og leggja undir þjóðardóm. Eða hvemig 
hefði annars átt að leysa úr spuming- 
unni nú? Jeg veit satt að segja ekki til, 
að slíkt hafi nokkru sinni áður verið 
heimtað af nokkurri milliþinganefnd í 
þessari hv. deild.

Jeg tek mjer það til inntekta, sem hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) sagði í niðurlagi 
ræðu sinnar, að hann hefði alls ekki 
búist við þvi, að við hefðum lokið störf- 
um fyrir þennan tima, en hvað átti þá 
allur þessi mokstur að þýða, sem á und- 
an fór?

Út af þvi, sem hv. fyrirspyrjandi (G. 
Sv.) sagði viðvíkjandi vali manna i 
nefndina, vildi jeg benda á, að 3. og 4. 
atriði þingsélyktunarinnar gefa ekkert 
tilefni til að líta svo á, að þar eigi eða 
þurfi verkfróðir menn með að fara 
Hvað skyldi verkfróður maður frekar 
geta kveðið það, hvort tiltækilegt sje, 
að landið kaupi vatnsafl og starfræki 
það, heldur en aðrir? Alveg sama er að 
segja um 4. atriðið. Jeg vil auk heldur 
segja um 1. atriði till., að verkfræðing- 
ar standi engu nær en aðrir til að bera 
fram breytingar á fossalöggjöf. En um 
2. atriðið kannast jeg við, að það er 
verkfræðilegt, enda fyrir þvi sjeð af 
stjórninni að nefna verkfróðan mann 
í nefndina.

það er eigi mitt verk að dæma um 
hæfileika einstakra nefndarmanna, og 
þá sist um sjálfan mig. En furðanlegt er 
að heyra sleggjudómahv.fyrirspyrjanda 
(G. Sv.) um nefndina að óreyndu.

pá hefir heilmikið verið talað um ut - 
anför nefndarmanna. Jeg get nú skýrt 
frá þvi, að það er með öllu óvist, hvort 
nokkuð verður af henni, en það má 
áreiðanlega segja það, að slíkar nefndir, 
sem starfað hafa í öðrum löndum, hafa

Aipt. 1918. C. (29. Iöggjafarþing).

ekki sett sig úr færi með það að sjá alt, 
sem þeim hefir getað að gagni komið, 
og jeg er í engum vafa um það, að þeir, 
sem starfa að svona málum hjer, myndu 
einnig græða á því. „Sjón er sögu rik- 
ari“, og myndi verða það hjer, sem endr- 
arnær. Jeg vil leyfa mjer að taka það 
fram, af því að það hefir verið lögð sjer- 
stök áhersla á, að þessu verki hefði átt 
að vera lokið fyrir næsta þing, að milli- 
þinganefndir i þessum málum hjá öðr- 
um þjóðum hafa oftast verið að verki 
árum saman, jafnvel 5—6 ár; en sumar 
sitja á rökstólum enn, eftir margra ára 
starf. pó mun óvíða eins erfiðlegt við 
þessi mál að fást sem hjer.

Aðrar þjóðir hafa tekið vatnalöggjöf 
sina til meðferðar á hentugri tima. Hjer 
hefir þetta verið dregið i ótima og þess 
vegna alt komið í sukk og tvisýnu, foss- 
ar í stórhópum seldir og lönd nærri 
þeim.

Noregur á ítarlega vatnsrjettindalög- 
gjöf frá 1887 og Sviar enn þá eldri lög 
um það efni, en hjer er ekkert til af því 
tægi. Fossalög vor frá 1907 eru að eins 
glepsur úr vatnsnotalögum Norðmanna 
frá 1906 og hafa enga almenna vatns- 
rjettindalöggjöf að byggja á.

Hjer hefir því alt þetta mál verið í 
óreiðu fram að þessum tima, og nær 
engri átt að ætlast til þess, að nefndin 
geti afgreitt það í hendingskasti, svo 
illa sem henni er í hendur búið og svo 
ilt sem það er orðið viðfangs.

Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) tók það tvis- 
var fram í ræðu sinni, að nefndin hefði 
ekkert gert, en hvað veit hv. þm. (S. 
St.) um það? (S. St: Jeg sagði ekkert 
um það). Jú, hv. þm. (S. St.) tvitók það, 
jeg skrifaði það hjá mjer i bæði skiftin, 
°g jeg vona, að almenningur fái á sín- 
um tíma að sjá það. þá er það ekki
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beldur rjetf, að nefndin hafi vitað það 
fyrir, að þingið hafi átt að koma saman 
á þessum tíma, allra sist þegar hún tók 
til starfa í fyrra, og ólíku betur hefði 
nefndin staðið að vígi með álit um 1. 
atriði þingsályktunarinnar frá síðasta 
þingi, ef hún hefði mátt halda áfram 
störfum til venjulegs þingsetningar- 
tíma, 1. júli, en ekki þurft að leggja 
niður störfin 9. apríl, eins og nú varð 
að vera vegna þingsetningar.

pá er nú kostnaðurinn við þessa 
nefnd. pað átti áreiðanlega að gera sjer 
mat úr honum. Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) 
var eitthvað að tala um 100000 krónur. 
(S. St.: Já, með 5 ára starfstíma). Já, 
hann vildi „pótensera“ upphæðina af 
auðskildum ástæðum, og kostnaðurinn 
vex mönnum náttúrlega i augum. En 
jeg skal nú geta þess, hv. þm. (S. St.) 
og öðrum til hugarhægðar, að talsvert 
af honum eru bækur, rit og tæki, sem 
nefndin þurfti að hafa, afskriftir skjala, 
skýrslur og skeyti úr ýmsum áttum, sem 
óumflýjanlegt var að fá, og að enn 
fremur liggur dálítið af fje þessu geymt 
og óeytt. þess vegna eru heldur ekki ó- 
yggjandi þessar ágætu heimildir fyrir- 
spyrjanda (G. Sv.) um eyðsluna.

Að öðru leyti mega þessir hv. fyrir- 
spyrjendur gera sjer svo mikið úr mál- 
inu, sem þeir vilja og geta. Jeg ann þeim 
vel allrar ánægju af því og skal ekki 
æðrast, þótt þeir lýsi vantrausti á nefnd- 
inni.

Fyrirspyrjandi (G. Sv.): Jeg skal 
víkja nokkrum orðum að ræðu hv. 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.), sem, eins og kunnugt 
er, er einn af fossanefndarmönnunum. 
Hv. þm. (Sv. Ó.) virðist mjög gramur 
út af því, sem fram hefir farið hjer, og 
það eru víst fleiri en hann, sem líkaði 
það mjög illa, að nokkur skyldi dirfast

að grenslast eftir því, hvað hún hefði 
gert, þessi nefnd, hvort hún væri búin 
að afreka nokkuð á þann veg, sem till. 
er nefnd þessi er skipuð eftir, mælir 
fyrir um. pað er nú altaf svo, að mönn- 
um er illa við, ef eitthvað er farið að 
athuga við þau störf, sem þeir þykjast 
ekki tilbúnir að tala mikið um. Jeg 
verð nú að lýsa yfir því, að ef þetta 
þing hefði liðið án þess, að slik fyrir- 
spurn hefði komið fram, þá hefði það 
vanrækt skyldu sina gagnvart þjóðinni, 
því að þjóðin á vissulega heimtingu á 
að vita, hvernig þessu máli líður, og 
hún á heimtingu á að ganga eftir því, 
að framkvæmdir verði á einhverjum 
störfum nefndarinnar.

Hv. þm. (Sv. Ó.) kom að þvi, sem 
jeg hefi áður talað um, — eins og hæstv. 
fjármálaráðherra og hv. 2. þm. N.-M. 
(þorst.J.) —,að ekki hefði þurft og ekki 
átt við, að tómir verkfræðingar sætu í 
nefndinni. Jeg veit ekki, eftir hverjum 
þeir hafa það, að svo ætti að vera, en 
hitt sagði jeg, og leyfi mjer að standa 
við, að í slíkri nefnd sem þessari, sem 
á að fjalla um sjerstakt og sjerfræði- 
legt mál, þar sem ekki er hægt að greina 
hvaða atriði geta kornið til meðferðar, 
eigi að sitja og starfa þeir menn, sem 
til þess hafi sjerstök skilyrði. Nú má 
skifta efni þessa nefndarmáls í þrent. 
í fyrsta lagi er hið verkfræðilega starfs- 
svið hennar; til þess hefði átt, og til 
þess ætlast jeg að sjálfsögðu, að verk- 
fræðingur skipi eitt sætið í nefndinni; 
þá á þar að vera lögfræðingur, og það, 
góður og fróður lagamaður, þvi það er 
alveg ótvírætt, að hún hefir einnig með. 
lögfræðileg störf að gera, og i þriðja 
lagi ætti í svona nefnd að vera mað- 
ur með sjerstakri þekkingu á fjármál- 
um. petta er það þrent, sem til þess 
þarf, að ábyggilegur árangur geti kom-
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ið af starfi þeirra manna, sem við slík 
mál fást, en þessi nefnd getur að mínu 
áliti ekki unnið neitt að þessu máli af 
eigin ramleik, nema hvað verkfræði- 
hliðina snertir. petta mál er þaulrakið 
annarsstaðar, og það eru þær upplýs- 
ingar, sem slík nefnd gæti aflað sjer, 
en til þess að fá nokkuð örugga vitn- 
eskju úr þeim þarf líka sjerfróða menn, 
en jeg hefi nú áður lýst yfir því, að af 
þessum nefndarmönnum teldi jeg ekki 
nema einn hafa til brunns að bera 
nauðsynlega þekkingu á þessu hlutverki, 
sem sje verkfræðinginn; hinir geta ver- 
ið góðir og nýtir menn á vissum svið- 
um, en það er vitanlegt, að þeir hafa 
ekki sjerþekkingu á þessum efnum.

Sami hv. þm. (Sv. Ó.) gat um það, 
að það væri ekki við því að búast, að 
nefndin hefði lokið starfi sínu enn þá. 
pað gétur verið rjett, og það sagði hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) líka, að hann ætlað- 
ist ekki til þess, að nefndin væri búin 
með starf sitt alt, en við ætlumst til að 
fá að vita um þau atriði, sem nefndin 
átti að vera komin niður á. pað er 1. 
og 4. atriði þingsályktunarinnar, og jeg 
skil ekki, að það hefði verið henni of- 
vaxið, en nú hefir gengið svo fyrir 
henni, eins og vant er að ganga fyrir 
mönnum, sem ekki hafa sjerþekkingu, 
þeir velta öllu saman og vinna svo úr 
öllu í einum graut. Nú segja hinir hv. 
nefndarmenn sjálfir, að það sje ekki 
hægt að svara nokkru um þá niður- 
stöðu, sem spurt er um, en mjer finst, 
sannast að segja, að hv. nefndarmenn 
hefðu getað verið fróðari um þáð at- 
riði málsins. En hvaðan kemur hæstv. 
fjármálaráðherra sú viska, að nefnd- 
in hefði ekki getað búist við því, að 
þingið kæmi fyr saman en í júli, og 
því ætlað sjer lengri starfstíma? En nú 
fullyrði jeg, að við hefðum getað búist

við næsta þingi á hvaða tíma af árinu 
1918 sem vera skyldi.

Háttvirtur þingm. S.-M. (Sv. Ó.) 
sagði, að slikar .nefndir sem þessi 
hefðu annarsstaðar setið og erfiðað 
árum saman; það getur vel verið, 
en jeg býst ekki við, að þessi nefnd geti 
komið með neitt betra en þær hafa leitt 
í ljós um þessi mál, og það kemur vist 
til að sýna sig síðar, — og sjest að 
nokkru þegar nú, — hvort þessir hv. 
nefndarmenn geta fundið púðrið; en 
það sýnir sig vafalaust betur á sínum 
tíma. pað hefir nú enginn sagt, að 
nefndin hafi ekkert gert, en hitt hefir 
verið fullyrt, að hún hafi ekki komið 
fram með neitt, og nú neitað að koma 
fram með nokkuð, sjálfsagt af þvi, að 
hún er ekki búin að gera neitt heilt. 
Sumir hafa sagt um þetta þing, að það 
hafi ekkert gert;þó hefir það veriðstarf- 
andi, en úrslit eru engin veruleg komin 
enn þá, og enginn árangur því kominn 
af starfi þess, en sjálfsagt má vona, að 
hann verði einhver af starfi þess og 
Væntanlega einnig af starfi þessarar 
nefndar.

Jeg skal ekkert tala, frekar en jeg 
hefi þegar gert, um kostnaðinn, að þessu 
sinni, þótt jeg verði að leggja áherslu 
á það, að ef nefndin heldur áfram og 
reynir ekki að hafa hraðann á, þá verð- 
ur þetta gífurlegur kostnaður. Sumir 
mæla, að nokkuð af þessu hafi gengið 
í bækur og áhöld; að það sje rjett efa 
jeg ekki, en það má nokkuð geta sjer 
til um, hve mikið það muni vera, — 
nokkur hundruð krónur í mesta lagi.

Jeg veit ekki, hverju jeg á að svara 
hæstv. fjármálaráðherra, því að það, 
sem hann sagði, kom málinu ekkert við. 
pað kom t. d. málinu ekkert við að 
fara að lýsa yfir því, með miklum 
bæxlagangi, að fyrir hv. Ed. hefði frv.



999 Fyrirepurnir. 1006
Fossantfhdin.

legið í fyrra, sem hefði verið þjóðþrifa- 
verk að stemma stigu fyrir; — það 
hefir enginn minst á það hjer; — þess 
vegna hafi það verið happaráð að skipa 
inefnd í málið; um þetta hefir ekki ver- 
ið deilt nú. Menn hafa spurt um, hvað 
nefndin hafi gert og hvers vegna hún 
kæmi ekki fram með sitt verk, það er 
hún átti að hafa lokið við. petta er vit- 
anlega ekki svo að skilja,aðjegsjeámóti 
því, að málið hafi verið eða verði rann- 
sakað, því það var líka mín till., en það 
eru skiftar skoðanir um það, hvort ekki 
sje hægt að ráða einstökum atriðum til 
lykta án þess, að öll afrek nefndar þurfi 
að liggja fyrir. Jeg býst við, að enn þá 
sjeu einhverjir svo nýtir menn hjer á 
þingi, að kleift væri, ef menn vildu það, 
að ganga frá einhverjum atriðum máls- 
ins, fyr en því öllu saman í einu.

Sami hæstv. ráðherra (S. E.) gat þess, 
að hann hefði orðið hissa á því, að það 
kom flatt upp á menn, að skipaðir voru 
í nefndina menn úr þingflokkunum. 
pað var nú ekki sjerstaklega af því, að 
það kæmi flatt upp á menn, að þetta 
hefir verið athugað, vegna þess að þeg- 
ar till. um skipun nefndarinnar var sam- 
þykt, var það alkunnugt, hvaða mönn- 
um flokkarnir hefðu augastað á; jafn- 
vel í samræðum var þvi haldið fram, að 
þessa menn ætti að skipa i nefndina. Og 
svo lítur út, sem endilega hafi þurft að 
taka þm. sinn úr hverjum flokki, af 
þremur flokksbrotum í þinginu, og að 
þeir hafi þurft að vera i nefndinni 
til þess að halda fram stefnu 
hvers flokks. En það eru ekki stefnur, 
sem eru neitt öðruvísi en annarsstað- 
ar um lönd, enda veit jeg ekki til, að 
hjer hafi verið fundnar upp neinar 
frumlegar stefnur í þessu máli.

Jeg hefi nú skýrt frá afstöðu minni 
og fleiri manna til málsins, og sömu-

leiðis ósk og eftirvæntingu um það, að 
hlýtt verði þeirri „skikkan“, sem nefnd- 
in var skipuð eftir. Ef það eru árásir, ja, 
þá verð jeg að segja, að jeg mun ekki 
hverfa frá þeim, en það eru nú heldur 
ekki nema einstöku menn, sem leyfa 
sjer að vera á móti slíkum kröfum, og 
þá venjulega ekki þeir menn, sem finna 
mikið til ábyrgðar sinnar. Fleiru hirði 
jeg eigi að svara til orða hæstv. fjár- 
málaráðh., og jeg skal ekki tala neitt 
um orðbragð hans; hann var, eins og 
honum er gjamt, helst til mikið æstur. 
En þar sem hann ljet sjer sæma að 
hreyta einhverju úr sjer um „naglaskap- 
inn úr Vigur“, er hann svo nefndi, þá 
finst mjer það satt að segja vera að 
skáka í skjóli umburðarlyndis og frjáls- 
lyndis okkar ágæta hæstv. forseta.

Jeg hefi gert mína till. ímálinu,semþá 
einu till., er kleift er að gera samkvæmt 
þingsköpum, því að jeg þykist enn vita, 
að ekki megi gera ályktun um þau mál, 
sem fyrirspurn er um. En um leið og 
jeg vísa till. til stjómarinnar minni jeg 
á þau orð, sem jeg hefi látið fylgja 
henni.

Sigurður Stefánsson: pað er dálitið 
undarlegt að heyra nokkum þann 
mann, sem til þessarar nefndar þekkir, 
vitna það og ræða um það, að skipun 
hennar hafi ekki verið pólitískt flokka- 
mál, því að á það benti einmitt hv. fyrir- 
spyrjandi (G. Sv.) með skýrum orðum, 
að það hefði verið meiningin að taka 
menn úr hverjum flokki. Hjer er um 
,Jiistoriskan“ viðburð að ræða, og þvi 
undarlegra, að menn skuli standa upp 
hver um annan þveran, — og sömu- 
leiðis hæstv. ráðherrar, — og vitna það, 
að stjórnin hafi haft alveg óbundnar 
hendur og ekkert tillit þurft að taka 
til flokkanna.
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Um hv. þm. Dala. (B. J.) er það að 
segja, að oft hefi jeg heyrt honum illa 
takast að færa röksemdir og sannanir 
fyrir máli sínu, en sjaldan eins hörmu- 
lega og nú, og þar seildist hann vissu- 
lega um hurð til loku, er hann fór að 
tala um hlutdrægni Valtýskunnar í 
sambandi við þetta mál. En það verður 
víst lítill árangur af slikri röksemda- 
færslu, vegna þess, að sú hlutdrægni 
snertir ekki þm. N.-ísf. (S. St.) minstu 
vitund, því að jeg veit ekki til, að hann 
hafi nokkum tíma haft ráð á að útbýta 
vinnu nje nokkmm gæðum til sinna 
vina eða flokksmanna. þessi orðræða 
sýnir þvi ekkert annað en röksemda- 
leysi hv. þm. (B. J.).

Hæstv. fjármálaráðherra talaði af 
fjálgleik miklum og andagift og sagði, 
að menn yrðu að tala um þetta með 
sannri og einlægri alvöru, og er þetta 
fagurlega mælt, sem honum oft er lag- 
ið, en það eru margir, því er ver fyrir 
hæstv. f jármálaráðherra, svo gerðir, að 
þeir vilja hafa meira en orðin ein. Og 
jeg verð að segja, að þetta litur ekki út 
fyrir að vera alvörumál landsstjórnar- 
innar, þar sem hún á að skipa 5 manna 
nefnd til að yfirvega máhð, en skipar 
að eins einn mann, sem að dómi alþjð- 
ar er hæfur til nefndarstarfanna. pað 
er hægur vandi að halda langar ræður 
um ljettúð, en það er þá óneitanlega 
betra að sýna ekki jafnmikið hirðuleysi 
og ljettúð sjálfur eins og hjer hefir verið 
gert, og jeg verð að segja það, að jeg 
ber fullkomið vantraust til nefndar þess- 
arar og tel, að hún sje alls ekki fær 
um að leysa starf sitt af hendi. J?ó að 
það sjeu sæmdarmenn, sem nefndina 
skipa, þá vantar þá alla nema einn þekk- 
ingu og nauðsynleg skilyrði til að leysa 
slikt verk vel af hendi.

Um spakmæli hæstv. fjámiálaróðh.

um „naglaskapinn úr Vigur“ skal jeg 
geta Jæss, að J>að hitti ekki þann nagla, 
heldur f jármálaráðherranaglann, á höf- 
uðið.

Fjármálaráðherra (S. E.): Hv. fyrir- 
spyrjandi (G. Sv.) hjelt áfram að tala 
um nefndarskipunina. Jeg fór litið inn 
á hana, en það má deila óendánlegá um 
J>að, hvort þessi maður eða hinn eigi að 
eiga sæti í nefndinni, og jeg er sann- 
færður um það, að þótt hv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.) hefði verið skipaður í nefndina, 
þá hefðu margir andmælt þvi og talið 
hann með öllu ófæran til slikra starfa, 
og eins er það um hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.), (S. St: Hann þekkir sjálfan sig 
og hefði neitað þvi.), að þá hefðu ótal 
raddir heyrst um, að hann væri ófær til 
shks; hann horfi svo smámunalega á 
alt, er fjármálum viðvikur, að miklu 
betra væri að setja hann í einhverja 
smásiglda lúsaleit.

Orð og ummæli hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) um það, að stjómin hafi í nefnd 
þessa valið eftir fylgispólitik við sig, lýsa 
skýrt og ljóst innræti og hugsunarhætti 
hins hv. þm. (S. St.). Og þáð er harla 
einkennilegt að láta sjer slíkt til hugar 
koma, þegar nefndina sitja þjóðkunnir 
menn, og þó býsnast sje yfir, að bróðir 
eins ráðherrans sitji í nefndinni, þá býst 
jeg við þvi, að það standi eigi lengi; 
menn sjá það áður en allir dagar eru 
taldir, að hann átti erindi þangað. 1 til- 
efni af þessu skal jeg geta þess, að 
sýslunefnd Ámesinga sendi nefttd á fund 
stjórnarinnar og óskaði þess, að einhver 
þar eystra væri í nefndina valinn, og 
hvað var þá eðlilegra en að velja sýslu- 
mann þeirra, (S. S.: pað var ekki ætlun- 
in.), og það því fremur, sem nefndina 
þurfti að sitja einhver lögfræðingur?

Hv. fyrirspyrjandi (G. Sv.) sagðist
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eigi skííja', hversu jeg talaði um málið í 
heild sinni, en auðskilið má það þó vera, 
því jeg-tel hjer vera eitt stærsta mál 
þjóðarinnar, sem nauðsynlegt er að 
rannsaka sem vendilegast. Og er jeg 
sannfærður um það, að menn munu iðr- 
ast þess síðar, ef málið er illa rannsak- 
að og hrapað að þvi með ljettúð og gá- 
leysi. Slik mál sem þessi verður að 
rannsaka svo vel,1 að til fulls megi á því 
byggja, en það skiftir engu eða mjög 
liflu máli, hvort rannsóknin tekur mán- 
wði lengri eða skemri tíma. petta vil 
jeg undirstrika vandlega.

pað væri synd að segja, að ræða hv. 
,þm. N.-ísf. (S. St.) hefði komið nálægt 
efni þvi, er fyrir lá, en það var gaman 
að hlýða á' ræðu hans, því hún var 
hljómmikil og málskrúðug, sem hans 
,er vandi, er honum tekst vel. Hann var 
að tala um fjármálaráðherranagla, og 
það er bersýnilegt, að hann þráir það 
mest að geta sýnt það, að ráðstafanir 
minar sjeu óheppilegar. pví var það 
fyrsta verk hans nú á þinginu að fá 
setta rannsóknamefnd til að rannsaka 
gerðir minar, og var mjer einungis á- 
nægja að því. En það fór öðruvisi en 
hv. þm. (S. St.) hafði ráð fyrir gert; 
nefndin starfaði, og hún komst að þeirri 
hiðurstöðu, að verk mín væru góð —- 
hún staðfesti þau -— en aldrei hefi jeg 
sjeð hv. þm. (S. St.) jafnsvartan og 
dapran á brún og brá. En það er harla 
einkennilegt, að hv. þm. (S. St.) skyldi 
nsa upp með þetta á’ þessu þingi, því 
nú var lögð fram glögg og ítarleg grein- 
argerð fyrir fjárhag landsins, en á síð- 
asta þingi, þegar 'engin slík greinargerð 
var lögð fram, þá hreyfði hann sig ekki, 
heldiir saí og þagði. Ætli þessi mismun- 
ur i framkomu hv. þm. N.-Isf. (S. St.) 
sje eigi af því sprottinn; að nú er ann- 
ar f jármáiaráðherraen pávar? (S. St.:

Jeg var ekki þingmaður' i þiíígbyrjun 
þá). En kom nógu 'snemma til þeás, en 
þá var ekki nauðsynlegt að hugsa um 
fjármálití.(S. St.: Hver kom fyrst með 
naglantí?). Vitanlega jeg. (M. P.: Nátt- 
úrlega) . Og var það ekki eðlilegt, að 
einmitt jeg, og það ber jeg undir hv. 
deild, kæmi fyrstur með það (benti til
S. St.). (S. St: Hver er sjálfum sjer 
næstur). :

' Bjarni Jónsson: pað er vandi að tala 
svo vel sje um mál þetta. Jeg á sæti í 
tíefnd þessari, er ýmsir hv. þm. virðast 
bera kviðböga fyrir að starfi illa, og 
hyggja jafnvel, að eigi muni auðið að 
fá skýrslu um starf hennar. pennan 
fagra dóm sinn byggja þeir fróðu menn 
á því, að nefndin sje illa skipuð, og að 
eins eigi þar setu einn maður, sem fær 
sje til starfsins, verkfræðingurinn. pað 
sje fjarri mjer að segja, að hann sje illa 
fallinn til starfsins, en víst er um það, 
að fræðigrein hans veitir honum ekki 
mikla hjálp fram yfir aðra, en það er 
eins og hv. þm. viti ekki, að hahn hefir 
ekki lagt þessa fræðigrein, rafmagns- 
fræðina, sjerstaklega fyrir sig. En 
hversu mikið hann hefir um slik mál 
lesið áður en hann kom í nefndina er 
mjer ókunnugt, en hann ér góður og 
fróður maður og mesti gáfumaður og 
þvi vel fallinn til að vera í nefndinni. 
En svo erum við hinir nefndarmennirn- 
ir; um oss er sagt, að vjer sjeum Ktt 
til þess færir að eiga þar sæti, og verð 
jeg að virða það á betri veg, þótt hv. 
þm. treysti mjer ekki vel; jeg er óreynd- 
ur og að sumu gallagripur í augum 
þeirra. J?að feet jeg afskiftalaust, en jeg 
vil þó halda hlífiskildi fyrir formanni 
og flokksbróður hv. þm. N.-ísf, (S. St.j, 
sem eigi getur nú borið hönd fyrir höf- 
uð sjer. Sýnist hv. þm. (S. St.) eigi
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vilja ábyrgjast hann. En J>að þori jeg að 
gera, því að hann er landþektur tfyrir 
fróðleik sinn og gáfur. Annar nefndar- 
manna á sæti hjer í hv. deild, hv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.), og þótt bróðir hv. fjár- 
málaráðherra hafi, sem lögfræðingur, 
verið valinn i nefndina, og nefndin falið 
honum lögfræðisleg verk fyrir sig, þá 
þarf eigi að bregða honum um vantraust 
fyrir það, þótt nefndin síðar fæli mjer 
að gera rannsókn um fossa á afrjettum 
landsins. pað kom af því, að spursmál 
það kom til nefndarinnar þegar hann 
hafði nóg að starfa að öðru fyrir hana.

Jeg vil benda á það, að það er næsta 
skringilegt, að þeir, sem eigi hafa verið 
valdir í nefndina, þykjast vita miklu 
betur en við fimm nefndarmennimir, 
hvað nefndin eigi að gera og hverjir 
sjeu færir til starfsins. En enginn getur 
felt shkan dóm, svo á viti sje bygður, 
nema því að eins, að hann þekki verkið 
út í æSar og nauðaþekki mennina. Dóm- 
ar á öðru bygðir eru sleggjudómar. 
Og þegar gætt er þess, hvemig ná- 
grannaþjóðir vorar hafa vahð slíkar 
nefndir, þá sjest það strax, að þær eru 
skipaðar stjórnmálamönnum og þing- 
mönnum, en þeir hafa síðan fengið sjer 
aðstoð sjerfróðra manna. petta er og 
sjálfsagt, því halda ber hreinum stefn- 
um í stórmálum þjóðarinnar, og því 
verða þingflokkarmr að eiga fulltrúa í 
nefndunum. Og því var það, að flokk- 
amir á síðasta þingi vildu eiga fulltrúa 
í nefndinni. (P. J.: J?ví var mótmælt). 
pað má vel vera, að hv. þm. S.-J>. (P. 
J.) hafi mótmælt því; hann mótmælir 
svo mörgu, sem hann á ekki að mót- 
mæla. Og það er með öllu óhugsandi, 
að stjórnin með nefndarsetningunni ,sje 
að útbýta bita, þ. e. a. s. kaupa sjer 
fylgi; sú hugsun dettur engum í hug

nema fávísri og illgjamri sál., NeV 
stjórnin hefir vahð þessa menn í nefnd-; 
ina af því, að hún hefir talið þá færa tjl 
þess, og jeg segi um þá alla nema-mig, 
um mig getur hver sagt það er hann 
vih, þeir eru færfr til starfsins; á þvi 
tek jeg ábyrgð. á

• Einn þm. var að f jargviðrast rnn þaðs' 
að nefndin mundi ekki finna púðrfð. 
Jeg skal ekki um það segja, en samt er 
jeg nú ekki viss um, nema svo fari, eij . 
hitt er mjer ókunnugra um, hvort haUn 
þekkir púðrið, ef það finst.

Hv. þm. N.-Isf. (S. St.) var miklui 
mýkri í síðari ræðu sinni, og var það 
eðhlegt, er ,þess er gætt, að hann vissi, 
,að dauðinn stóð fyrir dyrum; skal jegr 
þá og mýkri vera. Hv. þm. (S. St.) tal- 
aði svo, sem hann vildi ekki taka ábyrgð 
á vali formanns nefndarinnar. Mjérf 
koma ummæli þau kynlega fyrir sjónir, 
þar sem hæstv. forsætisráðherra hefir, ’ 
að því er jeg fæ best skilið, tekið það' 
fram, að hann háfi verið valinn i nefnd- 
ina að hvötum flokks sins, og hv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) fyllir flokk þann. Mjcrf 
skilst því, að hann og flokksménn hgns 
mættu hjer um vera ánægðir, ;

Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) þóth tal mjtt 
um þá gömlu sveit Valtýinga harfa kyn- 
legt, en eigi var svo. Hann var að brigsla 
stjórninni um, að hún veitti atvinnu og 
annað eftir frændsemi og fylgi, en ekkj 
verðleikum, og sagði, að það væri tíska, 
nú. pessu mótmælti og mótmæli jeg, 
en sagði, að ef svo væri, þá ættu hinir 
gömlu Valtýingar sök á þvi, þvj að þing- 
sveit þeirra hefði fylgt þeirri reglu, að 
miða styrkveitingar þingsins yið það*. 
hvort styrkþegi fylgdi þeim að inálum' 
eða ekki. þetta get jeg sannað með vott- 
föstum dæmum, ef'þurfa þykir, ,

Hv. þm. N.-ísf. (S. St.) segist treysta
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Jóni verkfræðingi f’orlákssyni einum 
nefndarmanna. Fyrir þetta kann jeg 
honum þakkir og er glaður yfir, því 
jeg má varla greina hversu feginn jeg 
er yfir að hafa vantraust frá honum, 
því að njóta trausts manns, er talar af 
jafnmikilli fáfræði og hleypidómum um 
þetta og hv. þm. N.-ísf. (S. St.) gerir, 
væri hverjum góðum dreng mesta 
hörmung. Jeg vil því færa honum þakk- 
læti mitt fyrir það, er hann má verða 
,mjer og öðrum góðum mönnum til
stuðnings, eftir setningunni: .........það
er fremdartjón, ykkar verk, ef vitmenn 
lasta, en verra er samt ef hrósa flón“.

• Hv. þm. (S. St.) þekkir einn foss í 
Vigur, þann er beljar hjer við hlið mína.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg skil 
ekki, hvemig hv. þm. Dala. (B. J.) fór 
að leggja þann skilning í orð mín, sem 
hann gerði. pvi var lýst yfir strax á þingi 
í fyrra af Heimastjórnarmönnum, að 
þeir vildu ekki láta velja neinnínefndina 
frá pólitísku eða flokkslegu sjónarmiði 
sjeð.

Yfir höfuð lýst mjer, að margt af því, 
er sagt hefir verið, sje fánýtt hjal um 
;málið. Jeg man til þess, að í fyrra spurði 
erlendur þingmaður mig að því, hver 
reynsla vor væri af milliþinganefndum. 
Hann sagði, að reynsla þeirra væri sú, 
að ekkert gagn væri að þeim. Svona eru 
dómamir, og samt eru þær brúkaðar 
enn. pað eru misjafnir dómar um þær, 
éins og um þingið. Og þegar álit þeirra 
kemur, er stundum sagt, að slæmt sje, 
að svona mikill pappír skuli vera eyði- 
lagður. Jeg vona þvi, að þessar ræður 
fari að taka enda. En taka vil jeg það 
fram, að jeg fæ ekki sjeð, hvaða gagn er 
að vísa þessu máli til stjómarinnar.

Fyrirspyrjandi (Gísli Sveinsson): Jeg

vil gera örstutta athugasemd við um- 
mæli. hæstv. forsætisráðherra. Hann 
komst svo að orði — jeg var undrandi 
yfir því, bjóst ekki við því úr þeim stóli 
—, að þetta væri fánýtt hjal. Jeg bjóst 
við þvi, að hann hefði áhuga fyrir þessu 
máli og vildi hrinda því áfram, og jeg 
hjelt, þó menn hafi lagt misjafna dóma 
á skoðun hans um þetta, að hann vildi 
taka á málinu með alvöruogfestuogláta 
sem fyrst verða af framkvæmdum. Og 
samkvæmt þessari skoðun hefði hann 
sist átt að vera að tala um fánýtt hjal, 
þvi að ef umr. þessar mega, sem jeg 
vona, verða til þess að ýta á eftir áliti 
nefndarinnar, þá hefir gott af þeim leitt.

Hæstv. forsætisráðherra segir og, að 
málið verði að engu ef því verði visað 
til stjórnarinnar, og má hann vitanlega 
best um það dæma, en að forminu til er 
þetta hin eina leið, sem er fær, og með 
þeim rökstuðningí,sem jeg hefi færtfyr- 
ir þvi, á það að verða til þess, að álit 
nefndarinnar komi fyr. þetta alt hefði 
þvi átt að gleðja hæstv. forsætisráðh., 
eftir þvi, sem þeir, sem vildu honum 
best, skildu framkomu hans á síðasta 
þingi; — en nú virðist svo, sem hann 
skoði þetta að eins leik, og má hann nú 
eiga um það við sjálfan sig, hvað hann 
græðir á sliku.

Forsætisráðherra (J. M.): Ef hv. fyr- 
irspyrjandi (G. Sv.) hefði borið þetta 
mál fram í þingsályktun, þá hefði jeg 
skilið, að það hefði orðið til að hrinda 
þvi áfram, en jeg sje ekki, að þessi leið, 
fyrirspurn, geti gert það, og þótt sam- 
þykt verði tilvísun sú til stjómarinnar, 
er hv. fyrirspyrjandi (G. Sv.) leggur til, 
þá fæ jeg ekki sjeð neitt verulegt gagn 
af því.

Fyrirspyrjandi (Gísli Sveinsson): það
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var ekki hægt að bera mál þetta fram 
öðruvísi en í fyrirspurn, því að niður- 
staða nefndarinnar er enn ókunn 
þinginu. þingið varð þvi að spyrja 
stjórnina, aðra getur það ekki spurt með 
þessum hætti, hvað niðurstöðu nefndar- 
innar líði, og fyr en þingið hefir hana er 
ekki hægt að taka ályktun um málið 
sjálft. (Fjármálaráðh.: Eru miljónirnar 
að kalla). Jeg held, að hæstv. f jármála- 
ráðh. mætti verða feginn, ef miijónirn- 
ar vildu kalla í hann, en þess verður víst 
langt að bíða. Og ef hann með þessu 
vill gefa í skyn, að hann eða hans nótar 
sjeu einu „þjóðlegu“ mennirnir, þar sem 
þeir vilji ekki veita erlendu fje inn í 
landið, þá er þar til að svara, að jeg býst 
við, að það.komi síðar í ljós, hverjir 
sjeu þjóðlegustu mennirnir, og að hann 
verði ekki einn um þá hitu, þótt hann 
berist allmjög á í þeim efnum. öllum 
er kunnugt, að framkvæmda hans gætir 
minna.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla ekki að 
lengja umr. að þessu sinni, en sú næsta 
getur orðið nokkuð löng.

pessi fyrirspurn getur auðvitað ekki 
haft neinar afleiðingar, vegna þess, að 
það væri svo óheillavænlega ráðið, ef 
ætti að fara að skipa stjórninni að 
stöðva verk, sem er hálfunnið og stjórn- 
in hefir kostað miklu til. þetta starf 
nefndarinnar er mjög svo vandasamt, 
og svo þegar hún hefir starfað i 5 mán- 
uði, koma nokkrir menn fram og vekja 
voðalegan gný út af því, hversu hún sje 
lengi að vinna, og út af þeirri ósvífni, 
að hún skuli taka kaup fyrir verk sitt. 
pá bera menn henni á brýn, að hún 
hafi ekkert unnið, vegna þess að hún 
hafi ekki komið með svör eða lagt fram 
álit sitt um tvö atriði, sem nefnd eru

AJþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

i þingsályktunartill. frá i fyrra. En þetta 
er hin mesta ósvinna. því að það er til 
einkis að ætlast til, að nefndin hafi 
lokið rannsóknum sinum, jafnvel þó 
einhver orð hafi fallið um það í fyrra 
á þinginu. pað lítur því svo út, sem 
menn sjeu hjer að gera að gamni sinu, 
en slíkt á illa við um jafnmikið stór- 
mál og fossamálið er.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg skil 
ekki í þeirri bræði, sem greip hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.), þó að mjer hrykkju af 
vörum orðin um „að miljónirnar væru 
að kalla“, því sannast að segja hlýtur 
þessi fyrirspurn að hafa eitthvert mark- 
mið, og þá eðlilega það, að láta miljón- 
irnar ekki hverfa i burtu. En jeg fyrir 
mitt leyti er ekki hræddur um, að mil- 
jónirnar hverfi í burtu, þó maður gefi 
sjer nægan tima til að íhuga og rann- 
saka, hvemig þeim verði best náð.

Forseti: Við þessa umræðu hafa hjer 
í deildinni fallið orð, sem ekki geta tal- 
ist alls kostar þinghæf, en jeg álít, að 
þau hafi fallið jafnt á báða bóga, og 
geti því vegið hvor upp á móti öðrum 
og fallist í faðma.

Út af því, að hv. þm. N.-ísf. (S. St.) 
kastaði því fram í ræðu sinni, að þing- 
tiðindin frá þinginu 1917 mundu ekki 
verða komin út fyrir aldamót, þá vil 
jeg leyfa mjer að skýra frá, að jeg 
hefi fengið þær upplýsingar frá skrif- 
stofu þingsins, að prentun þeirra væri 
nú lokið. þá hefir hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) komið fram með rökstudda dag- 
skrá, sem hljóðar þannig:

„Deildin lítur svo á, að lands- 
stjórninni beri aö hlutast til um, að 
störfum fossanefndarinnar verði 
lokið fyrir næsta reglulegt Alþingi,

64
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og tekur fyrir næsta mál á dag- 
skrá“.

Út af þessari rökstuddu dagskrá vil 
jeg benda á, að í 31. gr. þingskap- 
anna er svo ákveðið, að við umræðu 
um fyrirspum megi eigi gera neina á- 
lyktun, en þar sem jeg verð að álita, 
að ályktun felist í þessari rökstuddu 
dagskrá, þá get jeg ekki borið hana 
upp.

Bjarni Jónsson: Engum af nefndar- 
mönnum hefir dottið i hug að skila 
sínu nefndaráliti siðar en á næsta þingi.

Sigurður Stefánsson: Út af þessum 
ummælum hv. þni. Dala. (B. J.), felli 
jeg mig við, að dagskrá mín komi í 
þingtíðindunum og verði ekki borin 
upp til atkv.

Forseti: pá hefir fram komið tillaga 
frá hv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) svo hljóð- 
andi:

„Deildin vísar málinu til stjórn- 
arinnar, með tilvísun til 41. gr. 
þingskapanna“.

Jeg álit, að þessi tillaga komi ekki i 
bág við áður umgetna 31. gr. þingskap- 
anna, og skal þvi leyfa mjer að bera 
hana undir atkvæði.

ATKVGR.
Till. þm. V.-Sk. (G. Sv.) um að visa 

málinu til stjórnarinnar samþ. með 13 
shlj. atkv.

2. Kolanthlntnn.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
mai, var útbýtt

Fyrirspurn til stjórnarinnar um út- 
hlutun kola (A. 101).

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
maí, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, hvort leyfð skuli.

Fyrirspurnin leyfð i e. hlj.

Á 27. fundi i Nd., þriðjudaginn 21. 
maí, var fyrirspumin tekin á dagskrá, 
með því að fjármálaráðherra hafði 
tjáð sig búinn til að svara henni. •

Forseti tók máhð af dagskrá.

Á 30. fundi i Nd., föstudaginn 24. 
maí, var fyrirspurnin aftur tekin á dag- 
skrá.

Fyrirspyrjandi(Bjarni Jónsson): pað, 
sem jeg ætlaði að spyrja um hjer, er 
ekki hvernig dýrtíðarkolunum hafi ver- 
ið úthlutað milli hinna ýmsu sveita og 
kauptúna, heldur ætla jeg að spyrja hjer 
um, hvernig úthlutuninni hafi verið 
háttað milli einstakra manna hjer í 
bæ, hvað mikið af þeim hafi farið til 
hinna efnaðri manna hjer í bæ, og hvað 
mikið til fátæklinganna, sem þingið í 
fyrra ætlaðist til að fengju það alt.

Svona ber að skilja fyrirspurnina.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg skal 
leyfa mjer að láta þess getið, að sveit- 
arstjórnir og bæjarstjórnir sendu til 
stjórnarinnar tillögur um það, hvernig 
dýrtíðarkolunum skyldi verða úthlut- 
að meðal manna. Stjómin gerði það 
alstaðar að skilyrði fyrir staðfestingu 
þessarar reglu, að fátæklingamir fengju 
kolin ódýru verði, undir meðalverðinu, 
sem var 120 kr. Víðast hvar á landinu 
voru 3 verð á kolunum, en hjer í 
Reykjavík voru þau 4. í 1. flokki kost- 
aði smálestin 200 kr., í 2. fl. 160 kr., í
3. fl. 105 kr. og i 4. fl. 75 kr. Önnur
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afskifti af kolaúthlutun til sveitarfje- 
laga eða bæjarfjelaga hefir stjórnin 
ekki haft og gat ekki haft. Stjómin 
gat ekki heldur ákveðið, hvað mikið 
af kolum skyldi vera í hverjum flokki, 
því til þess brast hana kunnugleik, en 
hún gat að eins sjeð um að hafa einn 
flokk með ódýrum kolum, og það gerði 
hún.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að svara 
frekar.

Fyrirspyrjandi (Bjarni Jónsson): Jeg 
sje á þessu svari hæstv. fjármálaráð- 
herra, að það er fremur sök bæjar- 
stjómar heldur en landsstjórnar, að kol- 
unum hefir verið ranglátlega skift nið- 
ur, en þó þykir mjer það miður, að 
stjómin skuli hafa samþykt þessar 
reglur, sem settar voru um útbýting- 
una.

Jeg galt jákvæði mitt við þessari 
dýrtíðarráðstöfun hv. Alþingis með það 
zfyrir augum, að fátæklingarnir skyldu 
aðallega njóta þessa, menn, sem ekki 
væru nægilega úrræðagóðir og út und- 
ir sig að afla eldiviðar á annan hátt. 
En þessi flokkun skilst mjer röng, þar 
sem runnið hafa gjafir úr landssjóði 
til þeirra, er vel voru efnum búnir og 
ekki voru gjafarþurfar. Sjálfur átti jeg 
kost á að fá kol úr hæsta flokknum, 
en vildi ekki nýta, en kunnugt er mjer 
um, að menn með sömu tekjum og jeg 
hefi voru þar ofarlega á blaði, og af 
því get jeg ráðið, að þeir nutu, sem ekki 
voru þurfandi.

pað hefði átt að koma þessu öðru- 
vísi fyrir, og ef kolin hefðu orðið of 
dýr, þá hefði bæjarstjórnin átt að kaupa 
kolin og láta svo fátæklingana fá þau 
undir verði, en selja svo hinum efn- 
aðri fullu verði. Jeg verð því að víta 
þessa aðferð bæjarstjórnarinnar, því

hún fer í bág við anda laganna og vilja 
hv. Alþingis, því jeg veit, að hv. þm. 
munu vera sömu skoðunar og jeg um 
þetta mál.

Magnús Pjetursson: Mig langar til, 
úr því farið var að spyrja um kolaút- 
hlutunina, að leggja dálitla fyrirspum 
fyrir hæstv. fjármálaráðherra, sem að 
vísu ekki kemur við úthlutuninni, en 
er þó um dýrtíðarkolin eða þeirra verð. 
pess er sem sje getið í nefndaráliti hv. 
meiri hluta bjargráðanefndar í dýrtíð- 
armálinu, að landssjóður hefði varið 
490 þús. kr. í afslátt á þessum dýrtíð- 
arkolum. En eftir því, sem fram kom 
á þinginu í fyrra, var gert ráð fyrir, 
að úthlutað yrði 2800 smál., og var þar 
gert ráð fyrir, að hallinn á hverri smá- 
lest mundi nema 100 kr. Menn bjugg- 
ust sem sje við þvi, að koma mundu 
kol hingað til landsstjómarinnar, er 
mundu kosta 200 kr. smál. hjer á höfn- 
inni. Nú er það kunnugt, að kolin hafa 
komið, og verðið var eins og við var 
búist. Vildi jeg því gjaman komast á 
snoðir um, hvernig á þvi stendur, að 
hallinn hefir verið bókaður 490 þús. 
kr., þar sem mjer reiknast svo til, að 
hann nemi ekki nema tæp 300 þús kr., 
ef innkaupsverðið er rjett hjá mjer. 
Jeg spyr að þessu af þvi, að vjer þm. úti 
um land stöndum illa að vígi gagn- 
vart fólkinu, þvi það krefst þess að vita, 
hvernig getur staðið á því, að hallinn 
á þessu nemur undir % miljón. Vjer 
höfum auðvitað reynt að þagga þetta 
niður og höfum slegið á þetta eins og 
hverja aðra kviksögu, vegna þess, að 
það kom aldrei fram í þinginu í fyrra, 
að hallinn mundi verða svona mikill. 
Enda hefir hann ekki orðið svo mikill 
fyrir landssjóðinn.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg vildi



1015 Fyrirspurnir.
Kolaútlilutun.

1016

að eins taka það fram, út af fyrirspurn 
hv. þm. Dala. (B. J.), að jeg hygg, að 
sveitarfjelög og bæjarstjórnir hafi 
haft þetta hærra verð til þess eins, að 
hægt væri að selja fátæklingunum með 
lágu verði, og er gert ráð fyrir því í 
lögunum, að svo verði farið að.

Svo jeg snúi mjer að hv. þm. Stranda. 
(M. P.), þá skal jeg játa það, að jeg 
er ekki sjerstaklega búinn undir að 
að svara fyrirspurn hans. En þess vil 
jeg láta getið, að þó að gert hafi verið 
ráð fyrir þvi á þinginu í fyrra, að kol- 
in mundu kosta 200 kr. hjer á höfn- 
inni, þá hefir hlotið að leggjast mikill 
kostnaður á þau áður en þau voru kom- 
in á land, bæði kostnaður við uppskip- 
un o. fl. Auk þess skal jeg geta þess, 
að sett var jafnaðarverð á kolin, og 
kostaði hver smálest eftir því 300 kr. 
Við þetta jafnaðarverð var miðað við 
úthlutunina. Ef jeg hefði vitað um þessa 
fyrirspurn, þá mundi jeg hafa verið 
betur undirbúinn, en mjer mun vera ó- 
hætt að fullyrða það, að jafnaðarverð- 
ið var 300 kr., og það var lagt til grund- 
vallar.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg ætla ekki 
að blanda mjer mikið í þessa fyrir- 
spurn eða umræðumar yfirleitt. pað 
var að eins eitt atriði i ræðu hv. þm. 
Dala. (B. J.), sem olli þvi, að jeg stóð 
upp, og þetta atriði var, að mjer heyrð- 
ist ekki betur en hann hafi vitt að- 
gerðir bæjarstjórnarinnar í Beykjavík 
í þessu máli. (B. J.: Jeg nefndi ekki 
neina sjerstaka bæjarstjórn, en ef hv.
1. þm. Beykv. sýnist svo, þá mega orð 
mín gjarnan eiga við bæjarstjórnina 
hjer). pað, sem olli mismun kolaverðs- 
ins hjer í Beykjavík, var það, að efnaðir 
menn voru líka látnir fá nokkuð af 
kolunum. Og þetta var gert til þess, að

hægt væri að selja kolin með lægsta 
verðinu, sem var 75 kr., og fengu þeir 
einir kolin með þvi verði, sem fátæk- 
astir voru. það má deila um það, hvort 
rjettlátt hafi verið að láta alltekjumikla 
menn fá nokkuð af kolunum. En jeg 
vil að eins benda mönnum á, að það 
er ekki með öllu ranglátt, því þess ber 
að gæta, að efnamennirnir hafa borið 
og koma til að bera þyngstar byrðam- 
ar af dýrtíðarráðstöfunum bæjarfjelags- 
ins, og eiga auðvitað að gera það. Hjá 
öðrum þjóðum hefir venjan lika verið 
sú, að þegar likt stendur á, eins og hjer 
stóð á, þá hefir hjálpin verið látin ganga 
jafnt yfir alla, en svo hefir verið tekið 
af þeim efnameiri með sköttum. Úti um 
land hefir kolaúthlutununni verið hag- 
að líkt þessu, og þó ver gætt hagsmuna 
hinna efnaminni heldur en hjer var 
gert í Beykjavík. Jeg vil geta þessa, til 
þess að sýna það, að bæjarstjómin hjer 
hefir ekki ein haft þessa tilhögun. 
Vel má vera, og það efast jeg reyndar 
ekki um, að unt hefði verið að úthluta 
þessum kolum rjettlátlegar víðar en 
gert var. En t. d. hjer í Beykjavik vann 
sjerstök nefnd að undirbúningi úthlut- 
unarinnar og lagði talsverða vinnu í 
það, og þóttist hún ekki hafa getaðfund- 
ið heppilegri leið heldur en hún lagði til, 
og á hennar tillögur fjelst bæjar- 
stjórnin.

Jeg vil taka undir það með hv. þm. 
Stranda. (M. P.), að það sje ekki rjett 
að reikna landssjóði svona mikinn halla 
af dýrtiðarkolunum, þar sem þau kost- 
uðu 200 kr. hjer á höfninni, eftir því 
sem jeg hefi sannspurt, og þegar þing- 
ið samþykti þessa dýrtíðarráðstöfun í 
fyrra, þá var það gert með hliðsjón af 
því, að von var á þessum ódýra kola- 
farmi.
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Fjármálaráðherra (S. E.): pað var 
að eins örstutt athugasemd út af ræðu 
hv. 1. þm. Reykv. (J. B.). Jeg vil að 
eins lýsa yfir því, að það kom ekki til 
nokkurra mála að reikna kolasmálest 
200 kr., þegar þau voru komin hjer á 
land, því eins og jeg tók fram áðan, 
þá hefir margskonar kostnaður lagst á 
þau, t. d. eins og uppskipunarkostnað- 
ur og afhendingarkostnaður o. fl. Auk 
þess eru kolin tollskyld. Svo sje jeg 
ekki, hver ástæða er til þess, þó einn 
farmur komi með lágu verði, þá að 
reikna eftir honum. Rjettara er að taka 
jafnaðarverð af því verði, er kolin voru 
í á staðnum, og reikna svo af þessu 
verði, og jeg held, að mjer sje óhætt 
að fullyrða, að jafnaðarverðið var 300 
kr. fyrir smálestina.

Annars skal jeg játa það, að jeg sje 
ekki mikla breytingu á því fyrir lands- 
sjóð, hvort reiknað er á einn veg eða 
annan, því að vitanlega fer það að eins 
úr einum vasanum í annan, því ef lands- 
sjóður græðir við það, þá er tapið meira 
fyrir landsverslunina, og svo öfugt.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að segja 
meira í bráð.

Fyrirspyrjandi (Bjarni Jónsson): Jeg 
vildi óska, að jeg hefði getað beint 
fyrirspurninni til háttvirts 1. þingm. 
Reykv., eða til bæjarstjórnarinnar. 
Jeg hafði ekki hagað minni 
ræðu svo, að jeg hafi beint henni að 
bæjarstjórninni, en sje af ræðu þing- 
mannsins (J. B.), sem er í bæjarstjóm, 
að hún á hjer aðallega hlut að máli.

pað er eitt, sem jeg vii minnast á, 
sem að vísu kemur fyrirspuminni ekki 
við, og það er, að ekkert stendur um 
það í lögunum, úr hvaða skipi kolin ættu 
að vera. pví er með-öllu óþarfur þessi 
lestur um það, hvort reikna beri með

hærra eða lægra verði. Verð það, sem 
stjómin setti, mun vera sennilegt heild- 
arverð á öllum kolunum.

pað er aftur önnur athugasemd, sem 
er skökk hjá hv. 1. þm. Reykv. (J. B.), 
að efnamennirnir eigi lika að fá hlut- 
deild í afslætti af vömm, því að þeir 
greiði það aftur i sköttum til hins op- 
inbera. petta væri alveg rjett, ef um 
almennan afslátt á vörum væri að 
ræða. En þessi kolastyrkur var veitt- 
ur af þinginu sem sjerstök linkind 
handa fátækum mönnum í kaupstöð- 
um, sem veitti sjerstaklega erfitt að 
hafa ofan af fyrir sjer. pað virðist vera 
undarleg leið til að geta selt fátækum 
mönnum kol lágu verði, að vera að 
setja á þau mismunandi verð. Nokkru 
nær hefði þá verið að taka alla fúlg- 
una, sem landssjóður ljet af hendi, og 
selja svo sumt fyrir fult verð, þáð sem 
fátæklingarnir þurftu ekki með, en hitt 
þá þeim mun lægra. Á þann hátt hefði 
hjálpin komið niður á fátæklingunum, 
eins og til var ætlast. En bæjarstjóm 
Reykjavikur hefir ekki valið þessa leið, 
heldur hefir hún stungið gjöfum úr 
landssjóði í vasa efnaðra manna, sem 
ekki þurftu þeirra, en þiggja þær, ef 
til vill bara til þess að sýna, hve illa 
sje hægt að fara með hjálparviðleitni 
landssjóðs.

Pjetur pórðarson: Mönnum hefði 
ekki átt að koma það á óvart, að svona 
fór um úthlutun dýrtíðarkolanna. pví 
var spáð strax í fyrra, að svona mundi 
fara. Jeg veit til þess, að í mínu kjör- 
dæmi var mikil óánægja yfir því, að 
nokkuð af þessari ívilnun hlutu stór- 
rikir menn. pessi óánægja og umkvört- 
un komst alla leið til stjórnarráðsins 
í ákveðnu formi, en stjórnin hefir vist 
ekki sjeð sjer fært að gera neitt við
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það, fram yfir það, sem í tillögunni stóð. 
En jeg vona, að þessi fyrirspurn verði 
til þess, að menn læri af reynslunni fyr- 
ir framtíðina. pað kemur stundum fram 
hjer í deildinni, að menn vilja vera að 
leika stærri þjóðir, sem geta gefið íviln- 
anir i dýrtíðinni alment; hjer jafnvel 
þeim, sem hafa stórgrætt á henni, og 
ýmsum, sem ekki hafa viljað þiggja. 
J?að eina, sem við kunnum að geta gert, 
er þá það, að þingið leggi meiri áherslu 
á það í næsta skifti, að ekki sje nein í- 
yilnun frá landssjóði látin lenda hjá 
þeim, sem ekki þurfa hennar með. Jeg 
stóð að eins upp til að leggja áherslu 
á þetta.

Magnús Pjetursson: Jeg vona, að 
/hæstv. ráðherrar eða hæstv. forseti taki 
ekki hart á mjer, þó jeg taki þennan 
'útúrdúr. Mjer þykir leitt, að hæstv. f jár- 
málaráðherra skyldi ekki geta gefið 
betri skýringu á þessu.nú þegar. Jeg 
hjelt satt að segja, að hann þyrfti ekki 
mikinn undirbúning til þess. pað er 
munur, hvort landssjóður leggur fram 
300,000 kr. eða 500,000 kr til þessarar 
kolaniðurfærslu, og því undarlegt at- 
hugaleysi, að einn fjármálaráðherra 
skuli ekki vita neitt, hvemig á þessum 
mismun stendur. Hæstv. fjármálaráðh. 
hjelt, að verðið mundi miðað við meðal- 
verð þeirra kola, sem landsverslunin 
hafði til sölu. Jeg býst við, að það muni 
vera rjett. En það var ekki ætlun þings- 
ins, og engin ástæða til þess, að lands- 
verslunin græddi um 200,000 kr. á þvi 
að selja landssjóði þessi kol. Hv. þm. 
Dala. (B. J.) sagði, að það hefði ekki 
verið tekið fram í þinginu í fyrra, að 
dýrtíðarkolin ættu að vera úr neinu á- 
kveðnu skipi. pað má ef til vill segja, 
að þetta sje rjett hermt. En vist er um 
það, að allir þingmenn höfðu þá þenn-

an ákveðna skipsfarm í huga. Og þeg- 
;ar þeir greidu atkvæði með því að veita 
þennan afslátt af kolaverðinu, þá var 
það með þeirri fullu vissu, að ekki færi 
þessi niðurfærsla yfir 300 þús. kr., því 
það var þá kunnugt öllum þingmönn- 
um, að landsstjórnin átti von á kolum 
fyrir það verð. — pað getur verið satt, 
að þetta hafi ekki mikið að segja, þeg- 
ar upphæðin kemur í landssjóðinn hvort 
sem er. En það er óviðfeldið, að þeg- 
ar hagur landsverslunarinnar er gerð- 
ur upp, þá sje af gróðanum fram 
kominn við það, að landssjóður hafi 
horgað of mikið fyrir vöru, sem hann 
keypti af versluninni.

Jeg hefi komið þessu að hjer, til þess 
að þurfa ekki að koma með sjerstaka 
fyrirspurn um það. pað þarf líklega 
ekki að ræða meira um þetta. Jeg býst 
við, að þær upplýsingar sjeu komnar 
fram, sem hægt er að fá, að minsta 
kosti hjá hæstv. fjármálaráðherra.

Fjármálaráðherra (S. E.): í tilefni 
af því, sem hv. þm. Mýra. (P. p.) tók 
fram, vildi jeg láta þess getið, að annars- 
staðar, eins og t. d. í Danmörku, þar 
sem vörur eru seldar undir verði, er 
lækkunin látin ná til allra; svo var t. 
d. um smjörið. En að því er kohn hjer 
snertir, þá varð að selja þeim, sem bet- 
jur voru staddir, nokkuð af kolunum 
við hærra verði, til þess að fátækara 
fólkið gæti fengið nokkuð af kolunum 
við lægra verði. peir, sem betur voru 
staddir, áttu að borga niðurfærsluna hjá 
þeim fátækari.

Jeg get nefnt nokkur dæmi upp á 
verðlag og flokkun í nokkrum hjeruð- 
um:

í Húnavatnssýslu-voru kolin seld á 
90 kr., 120 kr. og 200 kr. Á Fáskrúðs- 
firði 100 kr., 150 kr. og 170 kr. í Helgu-
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staðahr. 110 kr., 125 kr. og 140 kr. Á 
Seyðisfirði 100 kr., 130 kr. og 160 kr.

Út af ræðu hv. þm. Stranda. (M. P.) 
get jeg ekki sagt annað en jeg er bú- 
inn. pað mun vera ábyggilegt, að lands- 
verslunin ákvað kolaverðið 300 kr. pr. 
smálest. Hvort það hefði mátt vera 
Jægra, það er vitanlega nokkuð álita- 
mál. En það sjá allir, að ekki gæti ver- 
ið nein meining i því að miða verðið 
við lægsta farminn. Jeg skil, hvað 
háttvirtur þingm. Stranda. (M. P.) 
er að fara með þessu. Honum 
finst, að þarna sje gróði, —- 
hann nefndi 200,000 kr. — sem vafa- 
samt sje, hvort landsverslunin geti til- 
einkað sjer, og viljinn er auðvitað hinn 
besti til að gera sem minst úr gróða 
landsverslunarinnar. Jeg veit ekki, hve 
mikið landsverslunin kann að hafa 
grætt á þessari kolasölu. En það hgg- 
ur í augum uppi, að þegar landsverslun- 
in á að hafa hag, þá verður hún að 
græða á einhverju. Og eitthvað hefir 
hún sennilega grætt á kolaversluninni.

Jörundur Brynjólfsson: Út af orðum 
hv. þm. Dala. (B. J.) skal jeg taka það 
fram, að bæjarstjóm Reykjavíkur út- 
hlutaði ekki dýrtíðarkolum til annara 
en þeirra, sem um það sóttu.

3. Sykurverðshækkun.

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
maí, var útbýtt

Fyrirspum til landsstjórnarinnar um 
hækkun á verði á sykri landsverslunar- 
innar (A. 118).

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 
maí, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, hvort leyfð skuli.

Sykurverðshækkun.

Fyrirspurnin leyfð með 21 :2 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: M. G„ M. P„ M. Ó., P. J„ P. O„ P.

p„ S. S„ S. St., St. St„ porl. J„ 
pór. J„ B. Sv„ B. K., B. St„ E. A„ 
E. J„ G. Sv„ H. K., J. J„ J. B„ 
Ó. B.

nei: porst. J„ E. Árna.

J. M. greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (Sv. Ó. og B. J.) fjar- 

staddir.

Á 32. fundi í Nd„ mánudaginn 27. 
maí, var fyrirspumin tekin á dagskrá, 
með því að atvinnumálaráðherra hafði 
tjáð sig reiðubúinn til að svara henni.

Fyrirspyrjandi (Einar Arnórsson):
Jeg vil leyfa mjer að gera stutta grein 
fyrir framkomu fyrirspumarinnar um 
sykurmálið.

Eins og kunnugt er, var skipuð nefnd 
27. f. m. í þessari deild til þess að at- 
huga verslunarframkvæmdir landsins.
2. maí sendi nefnd þessi stjórninni brjef 
og bað um upplýsingar varðandi versl- 
un landssjóðs. 10. s. m. svarar stjórnin 
aftur og kveðst eigi geta gefið þessar 
upplýsingar nema með löngum fyrir- 
vara. Um sama leyti lá i loftinu, að 
þingfundum yrði frestað. pótti sýnt, að 
afráðið yrði um það um hvítasunnuna. 
Nefndin sá nú, að það mundi eigi verða 
nema tilferðin tóm,þótthúnfæriaðrann- 
saka verslunarmálið, og afrjeð því að 
gera ekki neitt að sinni. því bar jeg og 
samflutningsmenn mínir upp fyrirspurn 
þessa um hækkun sykurverðsins. Töld- 
um við sjálfsagt að fá að vita, hvaða 
rök stjórnin vildi færa fyrir þessari ráð- 
stöfun sinni, því að enn sem komið er 
hefir hún engin nýtileg rök komið með 
til stuðnings henni. Enn fremur var ein- 
sætt að gefa stjórninni kost á þvi að
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rökstyðja lækkun sykurverðsins aftur.
pótt verslunarmálanefndin hefði nú 

tekið að rannsaka þetta atriði, býst jeg 
ekki við, að hún hefði fengið fullnægj- 
andi skýringu á þessari ráðstöfun. Hún 
mundi hafa fengið sömu upplýsingar 
sem jeg hefi fengið hjá núverandi for- 
stjórum landsverslunarinnar, og jeg er 
þeim þakklátur fyrir. Fyrirspurnin 
hefði þvi óhjákvæmilega jafnt komið 
fram, þótt nefndin hefði tekið málið til 
rannsóknar, þvi að hún mundi eigi held- 
ur hafa fengið upplýsingar, sem rjett-
lættu þessar ráðstafanir.

Jeg kem þá að málinu sjálfu.
Sykur er ein þeirra vörutegunda, sem 

landssjóður verslar með. I júní f. á. 
mun landsstjómin hafa haft allmikið 
af sykri i vörslum sínum. pá, 12. júni, 
var sykurverðið hækkað um 25 aura pr. 
kíló, og verðið þá ákveðið: á höggnum 
sykri kr. 1,35 pr. kg., á steyttum sykri 
kr. 1.15 pr. kg.

Var verð þetta auðvitað lagt á allar, 
bæði eldri og yngri, birgðir, sem fyrir 
voru. En fyrir voru allmiklar birgðir þá.

í júlí f. á. fær landsstjórnin svo syk- 
ur frá Ameríku með eimskipinu „ís- 
land“, rúmar 400 smálestir, þar af 
101 smálest steyttan sykur. pessi syk- 
ur er eínnig seldur sama verði og eldri 
sykurihn, sem verðið hafði verið hækk- 
að á 12. júní f. á. Virðist þetta verð á 
„íslands“-sykrinum hafa verið nærri 
lagi, en talsverður gróði hlýtur að hafa 
orðið á eldri birgðunum með þessu verð-
lagi.

í september f. á. kemur enn sykur 
með „íslandi“, 590 smálestir af höggn- 
um sykri. pessi sykur var nokkru dýrari 
en sykur sá, er fyrir var. Skipið hafði 
orðið að bíða nokkuð lengi í New York, 
og farmgjald þvi hærra en áður, og inn- 
kaupsverð nokkru hærra líka. Samt

sem áður lætur stjórnin sykurverðið 
haldast óbreytt enn um hríð.

Svo kemur þá að hækkuninni. 19. 
okt. f. á. eru kannaðar sykurbirgðir 
landsverslunarinnar. Á hún þá fyrir- 
liggjandi sykur, svo sem hjer segir:
A. Högginn sykur:

í vörslum landsversl. .. 1157 smál.
I vörslum sýslumanna 128 —

Alls 1285 smál.
R. Steyttur sykur:

í vörslum landsversl. .. 135 smál.
í vörslum sýslumanna 87 —

Alls 222 smál.
Sykurbirgðimar alls eru 1507 smál. 

par af voru með „íslandi“ í sept., eins 
og áður segir, 590 smálestir. Eldri birgð- 
ir, er seldar voru með lægra verðinu, 
voru því 917 smálestir.

pennan dag, 19. okt. f. á., sýnist hafa 
verið í ráði að hækka verð á öllum syk- 
urbirgðum þessum alment. Og sagt er, 
að það hafi reyndar verið gert, en sú 
hækkun hafi verið afturkölluð eftir 2 
klukkustundir. Forstjóri landsverslun- 
arinnar, sá er þá var, skýrði svo frá í 
yfirlýsingu í „Vísi“ 12. og 14. nóv. f. á., 
að verðið hafi þá (19. okt. f. á.) breyst 
þannig, „að sykurpantanir, sem koma 
utan af landi til landsverslunarinnar í 
Reykjavík eftir 19. okt., hafa verið af- 
greiddar þaðan með hinu hærra verði, 
en engin fyrirskipun hefir verið gefin 
til sýslumanna, sem keypt hafa sykur 
hjá landsversluninni, um að hækka í 
verði sykurbirgðir þær, sem þeir kunna 
að eiga óseldar“.

Eftir þessu hefir sykur landsverslun- 
ar frá 19. okt. f. á. verið seldur tvenns- 
konar verði:
a. Af birgðum, sem hjá sýslumönnum 

lágu, og af birgðum, sem voru í vörsl- 
um landsverslunarinnar, til kaup- 
manna í Reykjavík og þeirra annara,
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er hjer keyptu á staðnum, með gamla 
verðinu 1,35 kr. kilo af höggnum 
sykri og 1,15 kr. kilo af steyttum 
sykri.

b. Ef pantaður var hjeðan sykur og af- 
greiddur eftir 19. okt. út um land, 
t. d. af kaupmanni á Isafirði o. s. frv., 
þá var ‘sykur seldur með hækkaða 
verðinu kr. 1,60 kilo af höggnum 
sykri og kr. 1,50 af steyttum sykri. 

Á sama tíma og sama stað er þvi 
tvennskonar verð á sömu vöru hjá sömu
verslun.

Með þessu síðara, hækkaða verði 
sýnast hafa verið seldar um 10 smá- 
lestir, 20. og 24. okt. f. á., og eru þær 
afgreiddar til sýslumannanna i Mýra- 
og Borgarfjarðarsýslu ogBarðastrand- 
arsýslu. Sjest þetta i skýrslu frá lands- 
versluninni, er jeg hefi i höndum.

Eins og getið er áður, átti landsversl- 
unin 19. okt. f. á. 917 smál. af eldri 
sykrinum. Ef hún hefði þá þegar hækk- 
að allar þær birgðiríkr.l,35kg.af höggn- 
um sykri úr kr. 1,35, og í kr. 1,50 kg. 
af steyttum sykri úr kr. 1,15, hefði það 
numið sem hjer segir:
222 smál. st. sykri, hækk- 

un 350 kr. pr. smál. .. kr. 77,700
695 smál. hg. sykri, hækk- 

un 250 kr. pr. smál. .. — 175,750
Alls kr. 253,450

Hefði sú upphæð, rúm % miljón, orð- 
ið hreinn gróði.

pessi millibilshækkun stendur, eins 
og kunnugt er, til 5. nóv. Nokkuð hefir 
selst á þessu tímabili, frá 19. okt. til 
5. nóv. f. á. En 5. nóv. verður eigi sjeð, 
að nein birgðakönnun hafi farið fram, 
sem sjálfsagt var þó, því að pakkhús- 
menn verslunarinnar hefðu átt að segja, 
hvað þá væri til, svo að ákveða mætti, 
hverju þeir ættu að standa skil á. Sams-

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

konar gildir auðvitað lika um birgðir 
sýslumanna, ef hækka átti verð á sykri, 
er þeir höfðu í vörslum sínum. Eftir því, 
er ráða má af skýrslum um endur- 
greiðslur þær, sem fóru fram eftir að 
verðið var aftur sett niður, hafa milli 
30 og 40 smálestir alls verið seldar 
hærra verðinu.

5. nóv. var almenna sykurverðshækk- 
unin ákveðin. pá er högginn sykur al- 
ment hækkaður úr kr. 1,35 pr. kg. í kr. 
1,60 og steyttur sykur úr kr. 1,15 pr. 
kg. í kr. 1,50, eða högginn sykur um 
25 aura pr. kg. og steyttur 35 aura pr. 
kg„ eða höggni sykurinn um rúmlega 
18H% og steytti um rúmlega 30%. En 
aldrei var þó nein skipun send sýslu- 
mönnum um að hækka verð á birgðum 
þeim, sem hjá þeim lágu þegal hækk- 
un þessi gekk í gildi. Enda var víða syk- 
ur seldur á öllu þessu tímabili með 
gamla verðinu. Er þetta bæði bygt á yf- 
irlýsingu þáverandi forstjóra landsversl- 
unar í Vísi 14. nóv. og fjölda mörgum 
skýrslum um sykurverðið frá ýmsum 
stöðum á landinu.

Hjer er því samskonar misfella og 
misrjettið, sem átti sjer stað um hækk- 
unina 19. okt. f. á.
a. peir, sem kaupa eftir 5. nóv. 1917 af 

landsversluninni sjálfri, verða að 
borga kr. 1,60 og kr. 1,50 fyrir 
hvert kg.

b. peir, sem kaupa af birgðum sýslu- 
manna, fá sykurinn fyrir kr. 1,35 
og kr. 1,15 hvert kg.

Og voru þá enn víða allmiklar sykur- 
birgðir í vörslum sýslumanna, er seld- 
ar voru áfram lægra verðinu.

pá kem jeg að síðasta þættinum.
Skiljanlegt er það, að mönnum þætti 

hart undir þessari ráðstöfun, hækkun 
sykurverðsins, að búa. Eftir verslunar-

65
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skýrslum vorum er sykumotkun á 
mann hjer nálægt 29 kg. á ári. 25 aura 
hækkun gerir á ári kr. 7,25 á hvert 
nef, en á landsmenn alla gerir það 650 
þús. kr. Sykur er fullkomin nauðsynja- 
vara, einkum í Reykjavík og öðrum 
mjólkurlitlum stöðum. því er eðlilegt, 
að almenningur heimtaði fullar og ótví- 
ræðar röksemdir fyrir nauðsyn þessar- 
ar ráðstöfunar. Og J>að er lika óhætt að 
segja, að sjaldan hefir mönnum komið 
betur saman en í þessu máli.

Andófsblöð stjómarinnar víttu auð- 
vitað oftnefnda ráðstöfun stjórnarinn- 
ar. En menn kunna að segja, að eigi sje 
mikið upp úr Jjví leggjandi. En það 
sannar meira í þessu efni, að eina stjórn- 
arblaðið, sem þá var, „Tíminn“, varði 
hana alls eigi. 10. nóv. krefst hann þess, 
að ráðstöfunin verði feld úr gildi. Segir, 
að einhver ráð verði að hafa „til þess 
að lækka einmitt þessa vörutegund“. 
Segir, að það mundi valda mjög miklu 
misrjetti, ef þessi vörutegund verði eigi 
seld undir sannvirði — því að „Tíminn“ 
hyggur sýnilega, að hækkunin hafi ver- 
ið nauðsynleg af verslunarástæðum — 
af því að mikill hluti manna hafi viðað 
að sjer þessari nauðsynjavöru fyrir vet- 
urinn, og að þessi verðhækkun komi því 
aðallega niður á fátæklingana í kaup- 
stöðunum. „Tíminn“ kallar það því 
„misfellu“ og „misstigið spor“, að 
hækkunin kom svo seint, að allmikill 
hluti landsmanna gat áður birgt sig upp 
til vetrarins af sykri með lægra verðinu, 
áður en hækkuniu kom.

„Sykurverðið verður að lækka“, seg- 
ir blaðið.

Kaupmannastjettin tók eins í málið. 
7. nóvember var almennur kaupmanna- 
fundur haldinn í bænum. par var skor- 
að á verslunarráðið að beita sjer fyrir 
því, að stjómin næmi ráðstöfun sína

þegar úr gildi; þar var skorað á alla 
kaupmenn að selja með óuppsettu verði 
þann sykur, er þeir ættu. Og þetta gerðu 
kaupmenn líka. Loks var skorað á 
stjórnina að ná sjálf eða hjálpa kaup- 
mönnum til að ná sykri, er stjórnin 
hafði fengið loforð um að fá frá Dan- 
mörku.

pvi næst var haldinn almennur fund- 
ur hjer í bænum 9. nóv. að tilhlutun 
.stjórnar Alþýðuflokksins. par voru ráð- 
herrarnir 2, er þá voru hjer á landi. 
Engin röksemd kom fram, er rjettlætti 
svo mikla hækkun á sykurverðinu, sem 
ákveðin hafði verið. þar bar Jörundur 
bæjarfulltrúi Brynjólfsson upp till., er 
samþykt var með viðaukatill. frá Sveini 
bæjarfulltrúa Björnssyni, og var hún á 
þessa leið:

„Fundurinn skorar á landsstjórnina 
að fella nú þegar burtu hina gífurlegu 
verðhækkun á landssjóðssykrinum, þar 
sem hún, eins og á stendur, skapar afar- 
mikið misrjetti —

og skorar á landsstjórnina að birta 
þau gögn, sem verðhækkun á núverandi 
birgðum landssjóðs af sykri byggist á“.

Loks er málið tekið fyrir, utan dag- 
skrár, á fundi bæjarstjómar Reykjavík- 
ur 15. nóv. þar töluðu margir bæjarfull- 
trúar, og mælti enginn ráðstöfuninni 
bót. Var þar samþykt með öllum greidd- 
um atkv. svo látandi tillaga:

„Bæjarstjórnin skorar á landsstjórn- 
ina að fella nú þegar niður verðhækk- 
un þá á sykri, sem ákveðin hefir verið 
og gekk í gildi fyrir Reykjavík 5. þ. m., 
með þvi að verðhækkun þessi felur i 
sjer misrjetti, sem kemur hart niður á 
almenningi nú i dýrtíðinni, og þess utan 
hefir eigi verið upplýst, að þörf hafi 
verið á henni af verslunarástæðum“.

Daginn eftir, 16. nóv., verður það úr, 
að landsstjórnin neyðist til að lækka
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verðið aftur. Og hún lækkar það niður 
í sama verð sem sykur hennar var áður 
í. Og hún endurgreiðir allan verðmun- 
inn, sem samkvæmt reikningum lands- 
verslunarinnar nam rúmum 10,200 kr.

Manni hlýtur að verða að spyrja: Var 
Isekkunin forsvaranleg frá verslunar- 
sjónanmiði? Stjórnin taldi þá hækkun, 
sem hún hafði ákveðið, nauðsynlega eft- 
ir verslunarreglum sínum. pví hlýtur sú 
spuming að koma fram, hvers vegna 
stjómin lækkaði sykurverðið. Var það 
verjandi frá verslunarsjónarmiði?

Fyrirspumin er í tveimur liðum. 
Fyrst er spurt um, hvers vegna stjórnin 
hækkaði sykurverðið. En jeg vil leyfa 
mjer að sundurliða þessa spurningu 
nánar. Og verður þá sundurliðunin 
þessi:

1. Af hverju stafaði hin mikla verð- 
hækkun á sykrinum?

2. Hvers vegna var verðið eigi hækk- 
að þegar í stað eftir að stjómin hafði 
sannreynt það, hvaða verð þyrfti að 
Ieggja ó sykurinn, sem kom á „Islandi** 
í september 1917, til þess að sala á þeim 
sykri út af fyrir sig gæti borgað sig ?

3. Hvers vegna var verðið haft mis- 
munandi frá 19. okt. til 5. nóv. f. á., selt 
með hækkaða verðinu það, sem var af- 
greitt samkvæmt pöntunum úti um 
land, en sýslumannabirgðir og það, sem 
selt var kaupmönnum hjer, framvegis 
selt með lægra verðinu?

4. Og loks, hvers vegna var sykur 
landsverslunarinnar enn seldur mis- 
munandi verði, eftir að almenna hækk- 
unin 5. nóv. var ákveðin, þannig, að af 
sýslumannahirgðum var framvegis selt 
með lægra, gamla verðinu, en af birgð- 
um, sem voru í vörslum landsverslunar- 
innar, með hækkaða verðinu?

í síðari lið fyrirspumarinnar er spurt 
að eifió Um ástæður fyrir því, að sykur-

verðið var aftur lækkað, og eigi að eins 
lækkað, heldur lækkað alveg niður í 
gamla verðið á öllum birgðunum, enda 
þótt „fslands“-sykurinn frá í sept. f. á. 
væri talsvert dýrari en svo, að sala á 
honum út af fyrir sig bæri sig með 
gamla sykurverðinu.

Jeg vona, að hæstv. atvinnumálaráð- 
herra hafi skilið fyllilega sundurliðun 
mína á spumingunum og svari þeim 
skýrt og glögt í sömu röð sem þær eru 
settar fram. Á þann hátt verður auð- 
veldast að ræða máhð, glöggast mönn- 
um að átta sig á svörunum og umræð- 
ur um málið skipulegri.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg skal 
taka það fram, að jeg er ekki fyllilega 
viðbúinn að svara öllu því nú, sem hv. 
fyrirspyrjandi (E. A.) tók fram i ræðu 
sinni og liggur utan við fyrirspum- 
ina sjálfa, enda er eigi sanngjamt að 
ætlast til þess, að svarað verði þegar 
um hæl hverju einu á næsta augna- 
bhki, sem slíkt kemur fram.

Fyrirspum sú, sem hjer hggur fyrir, 
er í 2 liðum, og skal jeg fyrst taka fyrri 
hðinn, þar sem spurt er um það, hvers 
vegna landsstjómin hækkaði síðasthðið 
haust útsöluverð á sykri landsverslun- 
arinnar.

Eins og mönnum er kunnugt, var 
mest af sykri þeim, sem notaður var 
hjer fyrir stríðið, keyptur frá pýska- 
landi og fluttur yfir Danmörku. f byrj- 
un ófriðarins keypti landsstjórnin og 
einnig kaupmenn miklar sykurbirgðir 
frá pýskalandi, sem fjekst flutt þaðan, 
meðal annars af því, að landsstjómin 
tók einnig þátt í kaupunum. Birgðir 
þær, sem landsstjórnin keypti þá, voru 
lagðar til geymslu og hvorki seldar 
kaupmönnum nje almenningi, enda 
ekki þörf ó því, þvi að kaupmenn og
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kaupfjelög höfðu miklar sykurbirgðir. 
Eftir að þær birgðir fóru mjög að minka 
og eftirspurnin að aukast eftir birgðum 
landssjóðs, var farið að selja þær, og 
þótt þær þá hefðu legið lengi og kostn- 
aður orðið mikill, voru þær þó ódýrari 
en sykur sá, sem þá fjekst hingað frá 
Danmörku eða a. m. k. hjelt útsöluverði 
á þeim sykri niðri. pegar kom fram á 
sumarið 1916, er sykurbirgðir lands- 
sjóðs og einstakra manna hjer voru 
komnar að þrotum, fóru að verða erfið- 
leikar á að fá keyptan sykur frá Dan- 
mörku, og þegar kom fram á haustið, 
tók alveg fyrir sykurflutning frá Dan- 
mörku hingað. pá var farið að leita eftir 
þvi fyrir landsverslunina, hvort hægt 
mundi að fá hingað sykur frá Ameriku 
og með hvaða kjörum.

Kom það þá strax í ljós, að sykur það- 
an mundi verða miklu dýrari hjer en 
menn hingað til höfðu átt að venjast. 
J?á var þó þegar fest kaup á töluverðu af 
sykri frá Ameriku fyrir landsverslun- 
ina, og síðast á árinu fjekst loforð 
dönsku stjórnarinnar fyrir því, að hún á 
komandi ári myndi, ef nokkur kostur 
væri á, selja íslensku stjórninni dansk- 
an sykur, alt að % af því,semteljamætti 
að þyrfti hingað af sykri yfir árið, með 
þvi verði, sem sett væri á sykur í Dan- 
mörku, sem reyndist töluvert lægra en 
hægt var að fá sykur fyrir í Ameríku, 
og flutningsgjaldið hingað einnig lægra. 
par sem verðið á % af ársbirgðunum 
af sykri þannig yrði miklum mun lægra 
hjá landsversluninni en aðrir gætu 
fengið sykur fyrir hingað, var þegar 
auðsjeð, að aðrir myndu ekki geta kept 
við landsverslunina með sykursölu, 
þótt hún keypti / af ársþörfunum í 
Ameríku og jafnaði svo útsöluverðið. 
það var þannig ljóst þegar i ársbyrjun 
1917, að landsverslunin myndi ein þurfa

>
að sjá landinu fyrir sykurbirgðum. 
Fyrri hluta þessa árs keypti þvi lands- 
stjórnin alt að ársbirgðum fyrir landið 
af sykri, en vegna siglingateppunnar, 
sem þá varð, og vöntunar á nægilegum 
skipakosti, varð þó fyrri hluta ársins að 
takmarka mjög sykursöluna innan- 
lands, og varð það til þess, að nokkrir 
kaupmenn keyptu þá talsvert af sykri 
í Ameríku, þar sem þeir bjuggust við 
þvi að geta selt það hjer, því mörgum 
þótti sykurskamturinn of lítill, og 
myndu þvi vilja kaupa sykur af kaup- 
mönnum, þó dýrari væri, enda losuðust 
þá við að eiga í útvegun sykurs gegnum 
hið opinbera, sem sumir hafa ef til vill 
talið óþægilega nýbreytni.

Kaupmenn og kaupfjelög munu sum- 
arið 1917 þannig hafa flutt hingað um 
700 smál. af sykri og höfðu hann til 
sölu fram á vetur, enda hafði lands- 
stjómin ekki hækkað neitt að mun syk- 
urskamtinn, lofaði kaupmönnum að 
koma út sínum sykri, því gott var fyrir 
landsverslunina að halda sínum birgð- 
um, þar eð varan geymist vel, og búast 
mátti við því þá og þegar, að hömlur 
yrðu lagðar á sykurinnflutning frá 
Ameriku, eins og einnig kom fram.

Sykurverðið í Ameriku fór fyrri hluta 
ársins jafnt hækkandi, þann tímann, 
sem innkaup á sykri til landsverslunar- 
innar fóru fram, og flutningskostnaður 
fyrir landsverslunina, sem nær eingöngu 
varð að nota leiguskip, fór hækkandi, og 
hækkaði því sykurverðið fyrir lands- 
versluninni hjer að sama skapi, smátt og 
smátt, en útsöluverðið á sykrinum hjer 
var þó ekki hækkað, og lágu til þess 
ýmsar orsakir, meðal annars sú, að syk- 
urverðið hafði verið sett ríflegt í fyrstu, 
og það, sem fluttist hingað af sykri til 
landsins fyrri hluta sumarsins frá Ame- 
ríku, var tiltölulega ekki mikið hækkað
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í verði, og fyrri hluta ársins fluttist mik- 
ið af hinum lofaða sykri frá Danmörku. 
Sykurskamturinn, þó naumur væri, var 
látinn halda sjer, þar sem ganga mátti 
út frá því, að menn keyptu til viðbótar 
hjá kaupmönnum, en hins vegar hefði 
af verðhækkun á sykri hjá landsversl- 
uninni að líkindum stafað hærra verð 
hjá kaupmönnum.

Á sykri þeim, sem kom með eimskip- 
inu „Island“ í september, var hækkað 
svo flutningsverð og innkaupsverð, 
að óhjákvæmilegt var að hækka útsölu- 
verð sykursins hið fyrsta, ef ekki ætti 
að víkja stórlega frá þeirri meginreglu 
um verðlag í landsversluninni, sem fylgt 
hefir verið að undanfömu.Var þvi þegar 
19. okt. ákveðið að hækka sykurverðið, 
og skyldi það Kærra verð vera á öllum 
sykri, sem eftir þann tíma var pantað- 
ur utan af landi, en í Reykjavik og ná- 
grenni skyldi verðið hækkað þegar að 
því kæmi, að þar þyrfti aðallega að taka 
af birgðum landsverslunarinnar, eða 
með öðrum orðum þegar kaupmenn 
hef ðu selt upp sykur þann, er þeir höf ðu 
flutt inn, en það varð um 5. nóv.

Bæði kaupmenn og aðrir munu hafa 
búist við því, að sykurverð landsverslun- 
arinnar mundi hækka um þessar mund- 
ir, og það jafnvel fyr, en þegar hækk- 
;unin var birt hjer, risu stjórnendur f je- 
laga þeirra, sem kaupmenn hafa með 
sjer, bæði innan bæjar og um landið 
alt, öndverðir gegn þessari hækkun 
sykurverðsins og kváðu almenningi of- 
þyngt með henní. En ástæður fjelags- 
stjórnanna fyrir mótmælum þessum 
voru í lausu lofti og virtust bygðar á 
einhverjum smáinnkaupum á sykri, sem 
einhver kaupmaður hafði gert undir 
hagstæðum gengismun á ameriskum og 
islenskum peningum, og «nn fremur

komið hingað með lægra flutnings- 
gjaldi en landsstjórnin varð að,sæta, 
vegna þess, að hún ljet kaupmönnum 
eftir ódýrasta skipakostinn, til þess að 
ýta undir þá að birgja einnig landið upp 
að vörum. Ekki var heldur tekið tillit 
til sjerstakra ástæðna landsverslunar- 
innar í þessu efni, sem lá með mjög 
miklar birgðir og varð að bera mjög 
mikinn kostnað og vaxtataþ af þeim um 
langan tíma, þangað til þær seldust og 
andvirði þeirra fengist inn aftur. Og enn 
fremur þurfti að hafa lengi peninga fyr- 
irliggjandi í Ameríku með lágum vöxt- 
um. En áður en mótmælin voru hafin 
leituðu fjelagsstjórnimar engra upplýs- 
inga hjá landsversluninni, sem nauðsyn- 
legar voru til þess að geta felt rjettan 
dóm um rjettmæti eða órjettmæti verð- 
hækkunarinnar. Á þessum mótmælum 
var og er þvi ekkert að byggja, þótt þær 
kæmu frá fjelagsstjórnum, sem eiga að 
hafa sjerstakt vit á slíkum efnum.

Jeg hefi nú leitt rök að því, að nauð- 
synlegt var, eftir því sem á stóð síðast- 
liðið haust og úthtið var þá fyrir fram- 
tíðina, að hækka sykurverð landsversl- 
unarinnar. En nú skal jeg vikja að þvi, 
hvort hækkunin hafi verið hæfilega 
mikil.

Verðlagið á höggna sykrinum var lagt 
á samkvæmt verðinu á farmi af höggn- 
um sykri, 600 smál., er kom frá Ame- 
riku með e.s. „Island“ í september f. á., 
og var á þessa leið á hverjum 100 kg.:

Verð á höfn i Reykjavík . . kr. 110,60 
Uppskipun, tollur, húsaleiga

og brunabótagjald, rýrn- 
un, afgreiðslukostn. og 
vextir ................................ — 30,10

Flutningsgjald, útskipun, vá- 
trygging og innheimtu-
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laun til sýslumanna úti
ran land .......................... — 10,80

Samtals kr. 151,50

Verðið var sett kr. 1,60 pr. kg., og 
hetftfi þá ágóðinn á kg. orðið 8% eyrir. 
Verðið var eins og tiðkast hefir i lands- 
versluninni að undanfömu, þegar breytt 
befir verið um verðlag, miðað við verð 
á því af vörunum, sem síðast kom á 
undan verðiagningunni. En hagnaður 
■sá, sem að framan getur, hefði hækk- 
að, er tekið er tillit til þess, að um 300 
smál., sem komu með e.s. „Island“ i 
jáli, voru nokknð ódýrari en sykurinn, 
sem kom i sept. Verðlag á þeím sykri 
var á þessa leið, á hverjum 100 kg.:

Verð á höfn í Reykjavik .. kr. 98,25 
Uppskipun, tollur, húsaleiga

og brunabótagjald, rýrn- 
un, afgreiðslukostn. og 
vextir ................................ — 29,30

Flutningsgjald, útskipun, vá- 
trygging og innheimtu- 
laun til sýslumanna úti 
um land .......................... — 10,20

Samtals kr. 137,75

Á þessum hluta sykurbirgðanna, sem, 
eins og getið var, voru helmingi minni 
en hinar, með hærra verðinu, hefðiorðið 
22% eyris ágóði pr. kg.

Verðlagið á steytta sykrinum var sett 
eftir verðinu á síðustu sendingu, sem 
kom með e.s. „Island“ í júli, og var á 
þessa leið á hver 100 kg.:

Verð á höfn i Reykjavik .. kr. 97,13 
Uppskipun, tollur, húsaleiga

og brunabótagjald, rýrn- 
un, afgreiðslukostn. og 
vextir................................ — 31,00

Flutningsgjald, útskipun, vá- 
trygging og innheimtu- 
laun til sýslum. út um 
land .................................. — 11,45

Samtals kr. 139,58

í verðlaginu var útsöluverðið sett kr. 
1,50 pr. kg., og hefði ágóðinn þvi orðið 
tæplega 10% eyrir pr. kg.

Af þessu, sem sagt hefir verið, hefði 
ágóði af sykrinum getað orðið sem svar- 
ar 5 aurum á pundi. En þar sem bú- 
ist var við, að það mundi dragast alt að 
ári að selja allar sykurbirgðirnar, þótti 
rjett, að hafa sykurverðið svo ríflegt, 
að ekki þyrfti að hqskka það aftur á 
þvi tímabiii. Af því engin vissa var þá 
fyrir sykurflutningi frá Danmörku á 
yfirstandandi ári, er verðlagið var lagt 
á, var ekki heldur tekið tillit til syk- 
urs þaðan við ákvörðun verðlagsins.

Á hinn bóginn þótti rjett að láta 
verða ágóða af sykurversluninni, sjer- 
staklega þar sem landsverslunin var ein 
um verslunina og hafði áður haldið 
niðri verði á honum. Landsverslunin 
þurfti að hafa hag af sölu þeirra vöru- 
tegunda, sem helst gátu borið slikt, og 
þar til varð einna helst að telja sykur- 
inn, sem undanfarandi hafði fengist 
með sæmilegu verði, þvi landsverslun- 
in hafði í fyrra sumar á undan verð- 
hækkun sykursins orðið að selja aðrar 
vörur, t. d. steinolíu, undir verði, vegna 
atvinnuveganna, en það er líka vara, 
sem er viðlika alment notuð og sykur- 
inn. Hins vegar er það sjálfsögð versl- 
unarregla að jafna nokkuð vöruverð 
eftir þörfum; og atvikum.

Jeg verð því að halda fast við það, 
að verðhækkun á sykri hjá landsversl- 
uninni hafi síðastliðið haust verið, eins 
og 'á stóð þé&ar hún var gerð, fyllilega
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rjettmæt og eðlileg, og hækkunin hafi 
ekki verið ósanngjarnlega mikil, ef 
nokkur ágóði átti að verða af þeirri 
vörutegund, sem eftir atvikum var 
æskilegt.

pá vik jeg að síðara atriði fyrirspum- 
arinnar, hvers vegna landsstjómin hafi 
lækkað aftur sykurverðið. Eins og jeg 
hefi áður tekið fram, var sykurverðið 
aðallega gert með tilliti til ársins 1918, 
en á því ári mátti ætla, að mest af syk- 
urbirgðunum, sem til voru, seldist, og 
ekki var hægt að gera ráð fyrir, að ódýr- 
ari sykur fengist frá Danmörku, þvi 
ekkert loforð var þá fengið fyrir flutn- 
ingi, eins og áður er sagt. En síðar, í 
nóvember, fjekk stjómarráðið simleið- 
is frá dönsku stjórninni vilyrði fyrir 
því, að hún mundi selja stjórninni hjer 
á yfirstandandi ári áþekkar sykur- 
birgðir og siðasta ár. par sem nú vist 
mátti telja þá, að verðið á þeim sykri 
yrði likt og undanfarandi ár, og að hann 
mundi fást fluttur hingað, eða nokkuð 
af honum, þegar tímanlega á þessu ári, 
þótti rjétt að taka tillit til þessa til lækk- 
unar á sykurverðinu.

í öðru lagi má telja það, að þegar 
þessar sterku líkur um sykur og sykur- 
flutning frá Danmörku voru fyrir hendi 
um þær mundir, sem hinar almennu 
áskoranir um lækkun sykurverðsins 
komu fram, þótti stjóminni tiltækilegt 
að lækka verðið aftur.

í þriðja lagi bættist það við, að um 
sama leyti ákvað landsstjórain að breyta 
fyrirkomulagi á stjóm landsverslunar- 
innar og gera hana enn óháðari lands- 
stjórninni og sjálfstæðari en þegar var 
orðið, og þótti þá rjett að binda ekki 
hendur hinnar fyrirhuguðu stjórnar 
landsversl. í þessu atriði. Stjómar- 
breyting þessi átti að verða þegar um 
áramótin, og sykurverðið kom aðallega

við árinu 1918, eins og áður er drepið á. 
pað þótti því rjett að láta gamla sykur- 
verðlagið gihia þann litla tima, sem eftir 
var af árinu 1917.

pví var í vetur haldið fram í aðfinsl- 
um út af sykurhækkuninni, að misr jetti 
stafaði af henni vegna þess, að sum hjer- 
uð hefðu verið búin að fá sykur, sog 
dugað gæti langt fram á vetur, en önn-, 
ur hjeruð, sjerstaklega Reykjavik og 
nærsveitirnar, tækju sykurinn eftir 
hendinni. Hjer er þess að gæta, að 
Reykjavík og nærsveitimar höfðu stað- 
ið hest að vigi með kaup á sykri þeim, 
sem kaupmenn seldu hjer síðastliðið 
sumar og haust, og hakhð var óbein- 
línis niðri verði á, eins og jeg áður gat 
um.

Forstöðumaður landsverslunarinnar, 
sem eðlilega rjeði hjer inestu og 
hafði þá viðlika vald yfir vershm lands- 
sjóðs innanlands eins og hinir nýju for- 
stöðumenn landsverslunarinnar hafa 
nú, hefir gefið þá skýringu á þessu at- 
riði:

JBirgðunum var þannig varið, þeg- 
ar sykurinn var hækkaður, að reyndar 
voru þá allmiklar sykurbirgðir úti um 
flest hjeruð, en af þessum birgðum voru 
að eins í þrem sýslum birgðir að ráði 
hjá sýslumönnum. I hinum sýslunum 
höfðu kaupmenn, fjelög og hreppar 
fengið afhent mestan sykurinn, og þann 
sykur var að minsta kosti ekki hægt 
að hækka. Ef sykurinn hefði samt verið 
hækkaður hjá sýslumönnum, þá hefði 
hækkunin komið misjafnt niður á hjer- 
uðum, sem varð að varast eftir megni. 
Hjer mætti segja,að misrjetti hefði samt 
orðið fyrir Reykjavík og nærsveitir. En 
einmitt þá var von á til Reykjavikur 
töluverðum kaupmannasykri meðnæstu 
skipum Eimskipaf jelagsÍBS, og var bú- 
ist við, að honum mætti halda í líkq
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verði og undanfarið, þannig, að Reykja- 
vík og nærsveitir gætu birgt sig upp af 
honum fyrst um sinn. Á þennan hátt 
fengi Reykjavík og sveitirnar ódýrari 
sykurinn, nokkurn veginn jafnlangan 
tíma, ef sykurverðið yrði ekki hækkað 
á sýslumannabirgðunum. Hitt er annað 
mál, að verðhækkun á vörum kemur 
ætíð ósjálfrátt nokkuð misjafnt niður, 
og hefir þannig ætíð að einhverju leyti 
misrjetti í föruneð sjer“.

par sem jeg sagði áðan, að forstöðu- 
maður landsverslunarinnar hefði að 
mestu verið einráður um sykurhækkun- 
ina, þá má enginn skilja orð mín svo, að 
jeg sje að skella skuldinni, ef um skuld 
er að ræða, aðallega yfir á hann. Stjórn- 
in lagði það ekki i vana sinn að krefja 
hann reikningsskapar i hverju smáat- 
riði, en er jeg spurði hann um ástæður 
sinar fyrir hækkuninni, þá gaf hann 
þessa skýrslu, sem jeg nú Ias upp.

Jeg hefi nú skýrt þetta mál eftir bestu 
föngum og hygg, að það megi nú ljóst 
vera hv. þm., að góðar ástæður rjeðu 
bæði hækkun og lækkun sykurverðsins, 
sem hjer er um að ræða.

Hjer er ekki um „pólitískt“ atriði að 
ræða, að mínum skilningi, heldur að 
eins um eitt atriði í framkvæmdum 
landsverslunarinnar, sem að sjálfsögðu, 
ásamt mörgu fleiru, heyrir undir athug- 
un hinnar hv. verslunarnefndar, er þessi 
hv. deild setti á stofn á öndverðu þessu 
þingi. Má vænta þess, að það, sem á 
kann að vanta upplýsingar og athuganir, 
snertandi fyrirspurn þá, sem hjer liggur 
,fyrir nú i dag, það fái sínar uppbætur 
hjá 'verslunamefndinni á sínum tíma. 
Má þá og þess bíða, enda mun jeg halda 
teknum hætti, að eltast lítt við smá- 
vægileg aukaatriði eða útúrdúra, sem 
umr. kunna að leiða fram.

Fyrirspyrjandi (Einar Arnórsson):
Jeg get ekki látið hjá liða að minsta 
kosti að fara nokkrum orðum um svar 
hæstv. atvinnumálaráðherra. pað er 
reyndar erfitt, því að hann svaraði ekki 
spumingum mínum i þeirri röð eða í 
því kerfi, sem jeg bar þær fram. Fyrir 
iþví verða athugasemdir mínar dreifð- 
ari. Aðalatriðið er það, hvers vegna var 
verðið á sykrinum hækkað? Hæstv. at- 
vinnumálaráðherra hefir svarað því frá 
sínu sjónarmiði, eða frá sjónarmiði þess 
starfsmanns, sem hann hefir bygt svar 
sitt á. Jeg veit, að hann getur með 
inokkrum rjettijsagt, að ástæða hafi ver- 
ið til að hækka sykurverðið. Annað mál 
er það, að það var ekki ástæða til nærri 
svo mikillar hækkunar, sem raun varð 
á, og síst á þeim tíma, sem gert var. 
Jeg hefi hjer fyrir mjer skýrslu um 
sykurbirgðirnar, — hvernig þær voru 
til komnar og hve miklar þær voru 
þegar hækkunin var gerð. pessa skýrslu 
hefi jeg úr sama stað og hæstv. atvinnu- 
málaráðherra hefir fengið sínar upp- 
lýsingar, sem sje frá þeim manni, sem 
veitti landsversluninni forstöðu.

Eins og jeg tók fram áðan, voru alls 
til í landsversluninni 19. okt. 1917:

Af öllum sykri.......... 1507 smál.
par af steyttur..........  222 —
Högginn ...................... 695 —

eða 917 smál. eldri en íslandsfarmurinn 
í sept. petta var svo selt á kr. 1.15 kg. 
steytti sykurinn og á kr. 1.35 kg. sá 
höggni. Nú geri jeg ráð fyrir, að verðið 
hafi verið lagt á eftir því, sem rjettmætt 
var og óhætt að selja sykurinn, með 
hæfilegum ágóða fyrir verslunina. Hins 
vegar hefi jeg líka kynt mjer kalkula- 
tion yfir einstaka sykurfarma, og verð 
jeg að segja það, að sykurfarmurinn, 
sem kom með „íslandi“ í júlí, var skyn-
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samlega seldur. Jeg tók það líka fram, 
að sá hluti birgðanna, sem kom með 
„íslandi“ í september, varð töluvert dýr- 
ari. J?að voru 590 smálestir, sem þurfti 
að hækka verð á, ef landsverslunin átti 
ekki aðtapa. párisaupptværspurningar, 
sem vænta mátti að landsverslunin hefði 
svarað áður en sykurverðið var hækkað. 
Hve mikið þurfti sykurinn, sem kom í 
september að kosta til þess, að ekki yrði 
tap á þeim farmi út af fyrir sig? Og 
hve mikið þurfti að hækka heildarverð- 
ið á öllum þeim sykri, sem til var, til 
þess að jafna þennan verðmun? Úr 
þessu átti að leysa. það var hægt, og 
það hefir lika verið gert seinna. í syk- 
uráætlun þeirri, sem Hallgrímur Krist- 
insson hefir gert, er sett lágmarksáætl- 
unarverð á sykurfarminn, sem kom í 
september, og það talið kr. 1,43 pr. 
kg. Nú hefi jeg heyrt frá ábyggilegri 
heimild, að þetta verð sje, eins og tek- 
ið hefir verið fram, áætlað lágmarks- 
yerð, og muni vera heldur lágt. Er mjer 
sagt, að fullgerlegt mundi hafa verið 
að selja þennan sykur á kr. 1,50 kg.

Nú átti þá verslunin þrennskonar 
sykur, sykurinn, sem kom með „ís- 
landinu“ í september. 590 smál. á kr. 
1,50 kg., höggna sykurinn, sem til var 
áður, 695 smál. á kr. 1,35 kg., steytta 
sykurinn sem til var áður, 222 smál. á 
kr. 1,15 kg.

Ef nú verðinu er jafnað á þess- 
um þremur tegundum, lækkað verðið 
á siðasta farminum, sem var dýrastur, 
en hækkað verðið á þeim, sem til var áð- 
ur, þá kemur út það verð, sem sykurinn 
í heild sinni hefði þurft að kosta. Nið- 
urstaðan verður sú, að eldri sykurinn 
hefði þurft að hækka um 6—7 aura, 
en lækka hinn um 8—9 aura. Verðið á 
höggna sykrinum hefði þá átt að vera

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

kr. 1,41 til 42 aura kg. — pað kemur 
út brot, sem er nær 42, og er þvi sjálf- 
sagt að hækka, svo að heildarverðið 
verður kr. 1,42 kg. af höggnum sykri 
og kr. 1,22 af steyttum sykri. Verð- 
hækkunin á eldri birgðunum er þvi 6—7 
aurar, en lækkunin á hinu rúmir 8 aur- 
ar. Að lækkunin er meira en hækkunin 
kemur af því, að það er minna af sykr- 
inum, sem þarf að lækka verð á, held- 
ur en hitt.

þannig var þá sykurverðið 19. okt. 
Jeg veit ekki, hve mikið hefir verið selt 
á millibilinu frá því sykurinn kom i 
september og fram að þeim tíma. Sjálf- 
sagt hefir það verið töluvert. Með þess- 
ari skýrslu, sem jeg hefi fyrir framan 
mig, er þá sýnt fram á það, að hækk- 
unin var að minsta kosti 18 aurum of 
há á hvert kg. af höggnum sykri, og 28 
aurum of há á hvert kg. af steyttum 
sykri. Sú hækkun, ef hún er reiknuð út, 
nemur um 300,000 kr. — Jeg verð því 
að telja það ábyggilega sannað, að ef 
miðað er við sykurverslunina eina sam- 
an, þá hafi nokkur hækkun verið rjett- 
mæt, en svona mikil hækkun hafi ekki 
verið bygð á rökum. Jeg veit ekki, hvað 
kann að hafa verið lagt fyrir hæstv. ráð- 
herra, eða þá tvo embættisbræður, sem 
ákvörðuðu þessa hækkun. En þeir hefðu 
átt að vera varkárari og athuga ástæð- 
urnar betur, sjerstaklega hæstv. at- 
vinnumálaráðherra, sem þessi grein 
heyrir algerlega undir.

Svarið við undirliðunum í fyrirspurn 
minni var mjög á reiki. Var það víst 
nokkuð af því, að hæstv. atvinnumála- 
ráðh. tók þá ekki hvem fyrir sig, eins 
og best og æskilegast hefði verið, til þess 
að gera umræðurnar greinilegri. — 
Hvers vegna var sykurverðið ekki hækk- 
að strax, þegar þessi farmur kom, sem
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gaf tilefnið til hækkunarinnar. Var það 
gert til þess, að kaupmenn gætu ekki 
farið í kjölfar landsverslunarinnar og 
hækkað verðið á þeim sykri, sem þeir 
höfðu til sölu? Jeg hefi sjeð þessari á- 
stæðu haldið fram, bæði í Tímanum 10. 
nóv., og svo hefi jeg heyrt hæstv. at- 
vinnumálaráðh. halda því fram, að sú 
hafi verið ástæðan. En það skýtur nokk- 
uð skökku við, því að almenningur var 
við því búinn, að sykurverðið ætti að 
hækka. Jeg hefi það fyrir satt, að grun 
um það hafi verið mjög á lofti haldið 
hjer í bænum, og jeg veit um kaup- 
mann, sem sagðist hafa vitað það með 
vissu, að til stæði að hækka sykurverðið, 
mánuði áður en það var gert. En fyrst 
kaupmenn vissu þetta, þá var ekki nein 
ástæða til að fresta hækkuninni vegna 
kaupmannanna. Fyrst þeir vissu, að 
hækkunin var í vændum, þá þurftu þeir 
ekki annað en draga að selja sínar syk- 
urbirgðir þangað til hækkunin væri 
komin á. En stjórnin gat tekið annað 
bragð, til þess að sporna við því,aðkaup- 
menn gætu hækkað sinn sykur. Ef 
hækkunin hefði verið gerð fyr og jafn- 
að niður á meiri birgðir, þá þurfti ekki 
annað en að „exprópríera“ sykurbirgðir 
kaupmanna, — taka þær af þeim og 
gjalda þeim fyrir þær það verð, sem þeir 
höfðu sett á sykurinn.

pegar hækkunin loksins kom, þá var 
ekki nein ábyggileg von og því síður 
vissa um það, að nokkur sykur myndi 
koma frá Danmörku. pað mátti þvi gera 
ráð fyrir, að þetta sykurverð mundi 
standa, og ef til vill hækka enn þá meira, 
þegar nýjar birgðir kæmu. pegar hækk- 
unin er gerð á þessum tima, þá hlýtur 
hún að byggjast á þvi, að ekki muni 
landsverslunin fá neinn sykur með 
lægra verði. pess vegna á að jafna verð- 
inu yfir allar þær sykurbirgðir, sem til

eru, svo samræmi verði á verðinu á þess- 
um margumrædda „íslands“-sykri 
og sykúrbirgðum landsverslunarinnar. 
petta veldur að vísu nokkru misrjetti, 
en þó hverfandi litlu í samanburði við 
það, að láta verðið á síðasta farminum 
ráða verðinu á öllu hinu.

Viðvíkjandi því, að sykurinn var seld- 
ur misjöfnu verði á ýmsum stöðum, 
voru svörin ekki fullnægjandi. Hæstv. 
atvinnumálaráðh. sagði, að hann gæti 
ekki gefið fullnægajndi svör við því. 
En eitt var það í þessu sambandi, sem 
jeg hjó eftir í ræðu hans. Hann sagði, 
að ekki hefði verið hægt að hækka verð- 
ið á þeim sykri, sem var i vörslum sýslu- 
manna, því hann yrði að skoðast sem 
þegar seldur. (Atvinnumálaráðherra: 
Jeg sagði, að sá sykur hefði verið 
þegar afhentur). Jæja, þegar afhentur. 
þetta get jeg ekki gengið inn á. pað segir 
sig sjálft, að þegar sýslumönnum eru 
sendar birgðir af vörum, sem lagðar eru 
inn hjá þeim til geymslu og afhending- 
ar síðar,þá geta þær ekki skoðastafhent- 
ar af versluninni fyrir það. pær eru, eins 
og aðrar vörur, i vörslum landsverslun- 
arinnar, þó þær sjeu lagðar upp til 
geymlu i. pakkhúsum, sem sýslumenn 
hafa útvegað víðs vegar um landið. Ann- 
að mál er það, ef sýslumenn voru búnir 
að lofa einhverju út úr birgðum, er i 
vörslum þeirra voru. í vörslum sýslu- 
manna voru þá rúmar 200 smálestir af 
sykri. Finst mjer, að verðhækkunin 
hefði átt að koma niður á því af þessum 
birgðum, sem ekki var búið að lofa eða 
gera samning um sölu á. Hefði þá átt 
að fá nákvæma skýrslu um það, hvað 
sýslumenn voru búnir að fá mikinn syk- 
ur frá versluninni, og hve miklu þeir 
voru búnir að lofa, þvi að sjálfsögðu var 
ekki hægt að selja það hærra verði, sem 
búið var að semja um sölu á.
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Viðvíkjandi innkaupsverðinu á „ís- 
lands“-sykrinum, þá virðist svo, sem út- 
reikningurinn á því hafi verið bygður á 
skökkum grundvelli. Gangvarð dollar- 
ans var um þær mundir kr. 3.60, en er 
reiknað kr. 3.85. pó það muni ekki nema 
25 aurum á hverjum dollara, þá munar 
það miklu á öllum sykurfarminum.

pá er jeg búinn að athuga það, sem 
mjer finst ástæða til, viðvíkjandi fyrri 
hð fyrirspurnarinnar, og kem þá að síð- 
ari liðnum: Hvers vegna var sykurverð- 
ið fært niður aftur? Hæstv. atvinnu- 
málaráh. tilfærði ýmsar ástæður. Eina 
þeirra er jeg honum alveg sammála um. 
Umkvartanir fólksins hafa vafalaust átt 
talsverðan þátt í því, að verðið var sett 
niður, og er víst óþarfi að ræða um það.

Annars virtist mjer það helst koma 
fram í ræðu hæstv. atvinnumálaráðh., 
að hann hefði hugsað eitthvað á þessa 
leið: „pað var hðið langt fram á haust, 
þegar verðið var hækkað, svo að búast 
mátti við, að lítið yrði keypt af sykri 
það sem eftir var ársins.“ — Já, það er 
svo sem auðvitað, að þegar hækkunin 
er dregin svona lengi, þá var viðbúið 
að litið yrði selt út um landið það sem 
eftir var af árinu, því flestir bændur 
kaupa sinn sykur, eins og aðra vöru, í 
kauptíðinni á haustin, og hún var af- 
staðin. En til hvers var að draga hækk- 
unina? Fyrst hún átti að fara fram, þá 
var svo sem auðvitað, að hún mundi 
valda misrjetti. Enda sagði eitt blað, 
sem sumir kalla stjómarinnar blað, að 
svo hlyti að vera. pað dró ekki dul á, 
að sykurhækkunin mundi valda mis- 
rjetti. En nú hugsar hæstv. ráðherra á- 
fram: „Á næsta ári er hugsanlegt, að 
sykurverðið lækki aftur, og þá geta 
Reykvíkingar og þeir, sem hægt eiga 
með„ að ná í sykurinn, notið góðs af, en

sveitamenn ekki. Hugsum oss, að sykur- 
verðið lækki i janúar.“ —

Jú, það getur verið mikið rjett, en 
svona mátti stjómin ekki hugsa, þegar 
hún hækkaði sykurverðið i haust, því 
þá vissi hún ekkert um, að hún gæti 
lækkað það aftur. pað voru ekki nokkr- 
ar líkur til, að hún gæti lækkað það, og 
hún varð að ganga út frá, að hún gæti 
það ekki. pá var engin vissa fengin fyrir 
því, að hægt væri að fá nokkurn sykur 
frá Danmörku fyrir lægra verð. Nú hafa 
menn ekki fengið að vita, hve nær og á 
'hvern hátt stjórnin fjekk þær upplýs- 
ingar, að sykurinn mundi koma. En 
maður gæti hugsað, að hún hefði fengið 
skeyti um það á tímabilinu frá 9.—16. 
nóv. pví á borgarafunainum, sem hald- 
inn var hjer í Reykjavík 9. nóv., var 
ekki minst á það, og í Tímanum 10. nóv. 
er ekki getið um það, að neinar fregnir 
sjeu komnar um danska sykurinn. pað 
var haft eftir hæstv. fjármálaráðherra 
á nefndum fundi, að svo framarlega sem 
ábyggileg vissa fengist fyrir því, að syk- 
ur fengist með lægra verði, þá gætu 
menn gert sjer von um, að sykurverðið 
lækkaði þegar í stað. pað eru því allar 
líkur til, að skeytið hafi komið þessa 
kritisku daga, 9.—16. nóv. Ef skeytið 
hefði verið komið fyrir borgarfundinn, 
þá hefði fjármálaráðherrann ekki kom- 
ist þannig að orði. (Atvinnumálaráð- 
herra: Skeytið var ekki komið þá.) 
Jæja, þá er þetta alveg rjett, sem 
jeg segi. Skeytið hlýtur að hafa komið 
á þessu kritiska tímabili. pað er þá sýnt, 
að stjórninni hefir ekki verið hughaldið 
að láta háa verðið haldast, því verðið 
er lækkað jafnskjótt og líkur eru fengn- 
ar fyrir því, að danski sykurinn muni 
fást. pað hafa ekki liðið meira en í 
mesta lagi 6 dagar frá þvi fregnin kom 
og þangað til verðið er lækkað.
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Nú veit jeg ekki, hvernig J»essi fregn 
um danska sykurinn hefir verið, hvort 
tiltekin hefir verið nokkur skipsferð 
með hann. Líklega hefir íslenska stjóm- 
in átt að sjá fyrir flutningi á honum. 
pá má deila um það, og segja sem svo 
Ef verðhækkunin var nauðsynleg, var 
þá ekki teflt á tæpasta vaðið að lækka 
fyr en eitthvað var komið af þessum 
danska sykri til landsins, eða að minsta 
kosti fullvíst, hve nær hann muni koma? 
Enda talar „Tíminn“ um, að það geti 
verið djarft teflt. En það er vegna þess, 
að það blað trúir á það, að verðhækk- 
unin hafi verið óhjákvæmileg.

Eins og kunnugt er, fór forsætisráð- 
herrann utan um mánaðamótin septem- 
ber-október. Hann mun hafa látið í haf 
30. sept. pegar þessi ráðstöfun er gerð 
— hækkun sykurverðsins — þá er hann 
því erlendis. Hygg jeg, að hann hafi á 
einhvern hátt starfað að þvi að fá lof- 
orð stjórnarinnar þar um^ að fá þennan 
sykur keyptan, og að fá flutning á hon- 
um til landsins. pá var talað um, að skip 
yrðu send með kjöt til Norðurlanda, og 
munu menn hafa hugsað, að eitthvað 
fengist flutt á þeim til baka. Enn fremur 
var þá von um, að Botnía færi að ganga. 
Nú er mjer spurn: par sem ráðherrarn- 
ir, sem hjer voru heima, munu hafa vit- 
að, að forsætisráðherra ljeti sjer ant um 
kaup á nauðsynjavörum, og það var 
líka vitanlegt, að hann mundi láta sjer 
ant um flutninga til landsins, mátti þá 
ekki bíða með sykurhækkunina til þess 
er frjettist, hvað honum yrði ágengt? 
pað er ekki óliklegt; að minsta kosti 
geta menn ímyndað sjer það, að þeir 
hefðu haldið spumum fyrir um það af 
eigin hvötum. Og standi verðhækkunin i 
sambandi við likindi eða vissu um þenn- 
an danska sykur, þá var óþarfi aðhlaupa 
í að hækka verðið áður en einhver vissa

var fengin. Má vel vera, að stjórnin 
hafi gert þetta; mjer er ekki kunnugt 
um það, og þvi segi jeg sem maðurinn 
forðum: Spyr sá, sem ekki veit.

Hæstv. atvinnumálaráðherra nefndi 
eitt atriði, er hann kvað hafa átt þátt í 
þvi, að verðið var lækkað aftur. Hann 
kvað um þessar mundir hafaverið ráðna 
breyting á stjórn landsverslunarinnar. 
Jeg ætla ekki að bera brigður á þetta. 
En hafi breytingin verið ráðin um þess- 
ar mundir, þá er mjer enn spum: Hví 
var þá verðið hækkað ? Hvi gat það ekki 
beðið til nýárs, er hin nýja stjórn tók 
við forstöðu versluninnar, svo að hún 
gæti ráðið málinu til lykta? það hefði 
verið rjetta aðferðin.

Jeg skal játa, að landsversluninni, eins 
og hún var rekin síðastliðið ár, var 
nokkuð erfitt að leggja á vöruna svo 
nákvæmlega, að alveg væri örugt fyrir 
tapi, og því nær óhugsandi að girða fyrir 
óviðráðanlegt og óvænt tap. Til þess 
hggja margar orsakir, tafir skipanna, 
er sumpart stafa af fyrirhyggjuleysi 
stjórnarinnar, en sumpart eru óviðráð- 
anlegar, og auk þess ýmisleg skakkaföll 
önnur. Öllu þesskonar tjóni er ekki auð- 
velt að gera ráð fyrir. Um það geta verið 
skiftar skoðanir, hvort leggja beri á 
verslunina tjón af töfum skipanna og 
önnur skakkaföll, eða þá óvænt útgjöld, 
sem ekki er auðvelt að gera ráð fyrir. 
pau geta numið allmiklu, ef það er t. d. 
salt, er jeg hefi ástæðu til að ætla, að 
einn sendimaður landsstjómarinnar í 
Vesturheimi hafi krafist 60,000 kr. 
fyrir 10 mánaða dvöl, eða 6000 kr. á 
mánuði. Fyrir þessu er tæplega hægt að 
gera ráð fyrirfram. (Atvinnumálaráðh.: 
Hver er maðurinn?). Maðurinn er Jón 
Sivertsen. Jeg sel þetta ekki dýrara, en 
jeg keypti. Jeg hefi spurt tvo menn að 
þessu, er við mál þessi em riðnir og hafa
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þeir ekki vefengt, að rjett sje hermt frá 
þessu, en enga ábyrgð tek jeg á þessu, 
þar sem jeg hefi ekki enn sjeð reikning- 
ínn sjálfur. Sje hjer farið með rangt 
mál, vænti jeg þess, að hæstv. atvinnu- 
málaráðherra leiðrjetti það. (Atvinnu- 
málaráðh.: pað mun koma í Ijós á sin- 
um tima). Jeg gat þess að eins til rjett- 
lætingar stjórninni, að hún gæti ekki 
áætlað með fullri vissu, hve mikinn 
kostnað þyrfti að leggja á vöruna. Ann- 
að mál er það, hvort ástæða sje til að 
greiða umyrðalaust, ef svona hár reikn- 
ingur kæmi.

Jeg vil leyfa mjer að draga saman i 
stuttu máli þá niðurstöðu er jeg hefi 
komist að. 6 aura hækkun á kg. hefði 
verið verjandi og nauðsynleg til þess 
að hafa vissu fyrir því, að verslunin 
skaðaðist ekki á sölunni. Svör hæstv. 
atvinnumálaráðherra finnast mjer eigi 
fullnægjandi, og mun það varla koma 
honum á óvart.

Enn er eitt atriði, er jeg vil vikja lítið 
eitt nánar að. Eins og kunnugt er, held- 
ur hæstv. atvinnumálaráðherra því 
fram, að hækkunin hafi verið óhjá- 
kvæmileg. Sje þetta rjett, má menn ekki 
furða á því, þótt eigi litið tap yrði á 
sykurversluninni frá þeim tima, er verð- 
ið var lækkað aftur. pað munar um 
minna en 3—400,000 kr., en svo miklu 
nam verðhækkun á sykurbirgðum 
stjómarinnar. Jeg er þó ekki hræddur 
um, að ýkjamikið tap verði á sykur- 
versluninni. Enda skildist mjer á hæstv. 
atvinnumálaráðh., að forstjórar lands- 
verslunarinnar vildu ekki segja neitt um 
þetta með vissu;má þó búast við, að þeir 
myndu gera aðvart, ef stórhalli yrði á 
sölunni. En það kalla jeg stórhalla, er 
nemur jafnhárri upphæð sem hjer um 
ræðir. En ef ekkí verður stórhalli á syk- 
urverelumnni út af fyrir sig, þá er það

besta sönnunin fyrir því, hversu órjett- 
mæt verðhækkun stjórnarinnar á sykr- 
inum hefir verið.

Mjer er ekki kunnugt um, hve miklu 
af dönskum sykri stjórnin á , von á. 
(Atvinnumálaráðh.: pað verður hjer 
um bil þriðjungur af þeim forða, er 
landsmenn þurfa að nota). Jeg vil leyfa 
mjer að spyrja hæstv. atvinnumálaráð- 
herra, hvort nokkuð af þessum sykri sje 
komið hingað til landsins, svo að honum 
sje kunnugt um. (Atvinnumálaráðh.: 
Man ekki til þess; enda get jeg ekki svar- 
að þessu viðstöðulaust). Mig furðar ekki 
á því, þótt hæstv. atvinnumálaráðherra 
sje óviðbúinn að svara þessu. En að 
ilandsverslunin og hæstv. stjórn sjer sjer 
fært að selja sykurinn sama verði, bend- 
ir í þá átt, að ábyggileg vissa sje, að 
hennar áliti, fyrir þessum danska sykur- 
forða. En ábyggilega vissu geta menn 
ekki haft á þessum tímum fyr en var- 
an er komin þangað, sem hún á að fara. 
pað var því, eins og blaðið „Timinn“ 
tók fram, nokkuð djarflega teflt af 
stjórninni að lækka sykurverðið svo 
fljótt, ef hún var sannfærð um, að nauð- 
syn bæri til að hækka sykurinn.

Jeg sje ekki ástæðu til að fara fleiri 
orðum um þetta mál. Hingað til hefir 
það verið rætt í mesta bróðerni, þótt 
menn hafi ekki verið á sama máli. Hv. 
deildarmenn geta haft það fyrir satt í 
málinu, sem þeim sýnist, og nær það svo 
ekki lengra frá minni hálfu.

Gísli Sveinsson: Jeg bjóst við, að 
hæstv. atvinnumálaráðh. myndi svara 
fyrirspurninni frekar en hann hefir gert. 
Ekki svo að skilja, að jeg búist við, að 
hann þekki nú, fremur en áður, inn í 
alla króka og kyma þessa máls. pað er 
öllum vitanlegt, að hæstv. stjórn var 
mjög svo á reiki í þessu máli, þegar það
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gerðist, svo sem merin hafa rætt nú um 
hrið. Varð hún þá að visa til annars 
manns, er umsjón hafði með verslun- 
inni, og sama mun vist raunin á enn þá. 
petta skal ekki lagt stjóminni til ámæl- 
is, en forstjóm landsverslunarinnar fór 
nú einu sinni eða hefir altaf farið fyrir 
ofan garð og neðan hjá henni. Við hinu 
mátti þó búast, að í haust, er landsversl- 
unin þurfti samþykki stjórnarinnar til 
allra framkvæmda, hefði hún vitað 
riokkuð ger um allan hag verslunarinn- 
ar, i sambandi við þetta atriði, en komið 
hefir á daginn.

Hv. fyrirspyrjandi (E. A.) rakti mál- 
ið eins og það kom fyrir og fullkomn- 
ar upplýsingar eru um. pví til andsvara 
er skýrsla hæstv. atvinnumálaráðherra, 
er vafalaust má telja bygða á þvi, sem 
stjómin hefir fengið frá forstjóra lands- 
verslunarinnar, er þá var. pessi skýrsla 
hefir ekki vitund hnekt rökum hv. fyrir- 
spyrjanda (E. A.) og því, sem fram hef- 
ir komið í málinu á opinberum mann- 
fundum og i blöðunum.

pegar verðhækkunin spurðist, varð 
úlfaþytur allmikill hjer i Reykjavík, og 
þótti almenningi sjer órjettur ger með 
henni. Og sú varð líka raunin á, að fyrst 
í stað kom hækkunin að eins niður á 
þeim, sem hjer búa og daglega þurftu 
að kaupa sykur, en þeir, sem gátu birgt 
sig upp til vetrarins eða keypt sykur 
annarsstaðar á landinu, sættu miklu 
betri kjömm.

pað er nú upplýst í málinu, að i hæsta 
lagi þurfti að hækka sykurinn um 6—7 
aura á kg. En hvað verður? Forstjóri 
landsverslunarinnar og landsstjórnin á- 
kveða að hækka verðið — ekki um þessa 
upphæð, heldur um 18—28 aura fram 
yfir þetta, eða högginn sykur um 25 
áura kg. og steyttan um 35 aura. pessi 
18 og 28 aura álagning, sem umfram er

hið rjetta, styðst ekki við neinn rjettan 
útreikning á birgðunum eða áætlun um 
það, hve hátt verðið þyrfti að vera.

Ef málið er athugað rjett, er ekki 
hægt aðmæla þessu bót. Jeg býst þviekki 
við, að stjórnin vilji mæla því bót nú, 
að hækka að óþörfu og í gáleysi sykur- 
verðið í nokkrum hlutum landsins um 
18 og 28 aura á kg. pað er fyllilega upp- 
lýst, að þetta hefir verið gert í reiðileysi. 
peir, er um málið fjölluðu, höfðu ekki 
vit á því, hvað gera átti, og hafa fram- 
kvæmdimar því orðið þessar, sem raun 
varð á.

1 svari sínu kom hæstv. atvinnumála- 
ráðherra að 2. lið fyrirspurnarinnar, 
hvers vegna verðið hefði verið lækkað 
jafnskjótt aftur. Tók jeg eftir því, að 
auk andróðrar almennings, er var svo 
megn, að stjómin hefði þurft að hafa 
góð gögn í höndum til þess að vinna 
bug á honum, 'hefði það ráðið miklu 
hjer um, að um þær mundir hafi feng- 
ist full vissa fyrir því, að hægt væri að 
fá ódýrari sykur frá Danmörku. pað 
er annars eitthvað eirikennilegt um 
þennan danska sykur. Jeg veit þó ekki 
betur en að þegar á síðasta þingi, sem 
;ndaði, svo sem kunnugt er, i fyrra 
íaust, nokkru áður en þetta gerðist, hafi 
nenn vitað um þennan sykurforða frá 
□anmörku. Um þetta var rætt í nefnd- 
um, og stjórnin sýndi bæði nefndum og 
?instökum þm. símskeyti, er að þessu 
lutu, svo að menn höfðu vissa von um 
þennan sykur með vægu verði. (At- 
vinnumálaráðh.: Menn voru í óvissu um 
flutningskostnað). pað hefir að eins ver- 
ið vafamál, hvemig hægt væri að flytja 
sykurinn. En þegar til kemur og sykur- 
verðið er hækkað, er sem landsstjórnin 
hafi ekki munað eftir þessu, hafi hækk- 
unin verið bygð á því, að ekki fengist 
sykur frá Danmörku. En svo ber það
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til, að fregn kemur um þennan danska 
sykur, eftir því, sem hæstv. atvinnu- 
málaráðh. segir, og er þá hlaupið upp 
til handa og fóta og verðið lækkað aft- 
ur. Jeg hygg þetta alt fremur hjal en 
ábyggilega skýrslu. Við áttum altaf von 
og vissu um sykur frá Danmörku, en 
að eins óvíst, hvernig eða hve nær hægt 
væri að flytja hann hingað. þetta gat 
því hvorki verið ástæða til að hækka 
sykurverðið, nje heldur lækka það aftur.

Sú var önnur ástæða hæstv. atvinnu- 
málaráðherra fyrir lækkuninni, að í 
sömu andránni hafi verið afráðið að 
skifta um forstjóra fyrir landsverslun- 
inni. Hafi þá verið ákveðið að fella 
hækkunina úr gildi, en hana hefir 
stjómin þó ekki viðurkent óþarfa, og 
lækka verðið aftur; láta hina nýju for- 
stjórn verslunarinnar ráða fram úr mál- 
inu. petta er allógreinilegt. En hitt er 
skiljanlegt, að um þessar sömu mundir 
hafi stjórninni orðið það ljóst, að brýn 
nauðsyn bar til að skifta um forstjóm 
fyrir landsversluninni. En sem ástæða 
fyrir verðhækkuninni verður þetta ekki 
fært, því að hafi breytingin á forstjóm- 
inni verið ráðin um sömu mundir, hefði 
aldrei þurft að hækka verðið.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi, að 
stjóminni hefði eigi þótt við þurfa að 
kref ja þáverandi forstjóra verslunarinn- 
ár greinargerðar um einstakar fram- 
kvæmdir í verslunirini. þetta má rjett 
vera, ef stjórnin treystir ráðsmanni sín- 
um. En hún verður að treysta honum 
vel, þegar svo er ástatt, að landsstjómin 
verður að samþykkja og leggja úrskurð 
á hvert einstakt atriði, ef það skiftir 
máli. Og hjer er ekki um eitt einstakt 
átriði að ræða, heldur um mesta „poli- 
tiska“ atriðið í sögu landsverslunarinn- 
ar. Jeg segi „politisk“, þvi að þar sem 
verslunin er rekin fyrir landsfje, þá

hljóta allar meiri háttar framkvæmdir 
að vera há-„politisks“ eðhs og varða að 
sjálfsögðu allan almenning. Hjer er ekki 
að ræða um hokurverslun einstaks 
manns, er enginn hefir rjett á að skifta 
sjer af. Hjer víkur alt öðruvísi við og 
þolir engan samanburð við slíkt.

Hæstv. atvinnumálaráðh. taldi þessa 
hækkun á sykurverðinu eðlilega og í 
samræmi við þær meginreglur, er lands- 
verslunin hafi fylgt. pað mun nú öll- 
um orðið ljóst, hvernig hækkunin hefir 
komið niður og á hverjum rökum hún 
hefir verið bygð. Og að lýsa svo yfir þvi, 
að þessi verðhækkun sje í fullu sam- 
ræmi við meginreglu verslunarinnar, er 
frá minu sjónarmiði algert rothögg á 
þessar meginreglur og alt fyrirkomulag 
verslunarinnar, a. m. k. eins og það var. 
pví að sje nokkuð óhæfilegt fyrirkomu'- 
lag, þá er það það, að rjúka upp til 
handa og fóta og hækka slika nauð- 
synjavöru að nauðsynjalausu. Almenn- 
irigur getur ekki þolað, að slikt sje gert 
á ábyrgð landsins og með fjármagni 
þess. Ef þetta hefir orðið til þesS, að 
slíkri meginreglu landsverslunarinnar 
hafi verið breytt, þá er það góðu heilli. 
því að þetta er einhver hin allra óskap- 
legasta meginregla, er jeg hefi heyrt 
nefnda.

En ýmislegt bendir á, að þessari ó- 
skaplegu meginreglu hafi verið fylgt í 
fleiru. pegar menn athuga þetta mál, 
reka menn sig á annað atriði, er allir 
þekkja. pað er alkunnugt, að skömriiu 
áður komu hingað á Reykjavíkurhöfn, 
til landsstjórnarinnar, um 6000 smál. 
af kolum og allmikið af salti. pað var 
og vitanlegt, að kolin kostuðu lands- 
stjórnina 200 kr. smál. hjer á höfninni. 
Ekki hafa menn heyrt þess getið, að 
landið hafi áður keypt kol, er kostuðu 
meira en 300 kr. smál., og má gera ráð
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fyrir, að þær birgðir, er landsstjórnin 
átti áður, hafi alls eigi meira kostað að 
jafuaði, og öllu fremur nokkuð minna. 
Við þessar birgðir bætast svo 6000 smál. 
á 200 kr. smál. Nú er það upplýst, eftir 
þvi, sem komið hefir fram áður í umr., 
að landsverslunin hafi reiknað einnig 
þessi kol á 300 kr. smál., og hæstv. fjár- 
málaráðherra hefir nýlega skýrt frá því 
hjer í hv. deild, að þetta hafi verið jafn- 
aðarverðið. Jeg geri ráð fyrir því, að 
hæsfv. fjármálaráðherra hafi ekki vit- 
að betur og að hann hafi haldið sjer við 
skýrslur frá forstjóm landsverslunar- 
innar. petta finst mjer óskiljanlegt jafn- 
aðarverð. pað verður ekki skilið öðru- 
visi en að verðið á öllum birgðunum 
hafi verið hækkað svo, að það varð jafn- 
hátt hinu hæsta. Ef menn athuga, hvern 
ágóða landsverslunin hefir haft af þess- 
um umrædda farmi, er enginn vafi á 
þvi, að með þessu hafa 100 kr. verið 
lagðar á hverja smál., og nemur þá 
hagnaðurinn af þessum eina farmi ekki 
minna en 600,000 kr.

Nú verður að taka tillit til þess, hvað 
uppskipun kolanna kostar og kostnaður- 
inn við að senda „gjafakolin“ út um 
land. þótt þetta væri reiknað, myndi það 
ekki nema allmörgum tugum þúsunda, 
segjum 100 þús. kr. allur kostnaðurinn, 
og er þá vel í lagt. pá er eftir 500,000 
-— % milj. króna gróði á kolunum, 
þessum farmi einum saman; jeg geri 
ráð fyrir líkum gróða á saltinu. pegar 
nú þetta gerist rjett áður eh sykurverðið 
er hækkað, hvað er það þá frá almennu 
sjónarmiði, sem rjettlætir þetta, að 
hækka? Jeg tala þetta að vísu til allrar 
landsstjórnarinnar, en vona þó, að 
hæstv. atvinnumálaráðherra sjerstak- 
lega hafi heyrt það; en jeg sje hann ekki 
hjer i deildinni nú. pað ber alt að sama 
bnumi. öll þessi óskaplega verslunar- 
meginregla, að hækka í blindni verðið á

öllum vörutegundunum, eða einhverj- 
um vörutegundum, er til þess upp tekin, 
að sjálfsögðu, að ná sjer einhversstaðar 
niðri og ná einhverju upþ i „skakka- 
föllin“.

Og það eru þessi skakkaföll, sem gera 
það að verkum, að gróði verslunarinn- 
ar er ekki meiri en kunnugt er, þrátt 
fyrir alt. Gróðinn hefði skift miljónum, 
ef þessi skakkaföll hefðu ekki verið, eða 
ef þau hefðu verið dálítið minni eða 
færri. Við höfum nú heyrt eitt dæmið, 
er sendimaður til Ameríku kostar inn 
6000 kr. á mánuði, 60 þúsund á 10 mán- 
uðum, maður, sem ekki er „diplomat“, 
en einungis agent fyrir útflutningsleyfi; 
fyrir nú utan þau skakkaföll, sem fólg- 
in eru í óþörfum töfum skipa, óhæfileg- 
um skipaleigum og vátryggingum. En 
þetta alt á nefnd sú, verslunarmála- 
nefndin, er nú situr, að rannsaka og fá 
skýrslur um, svo að Alþingi fær væntan- 
lega að héyra nákvæmar um það.

Loks er á það að minnast, að nú er 
það orðið bert, að þetta sykurfargan 
mun að vísu ekki eiga lipptök sín hjá 
landsstjórninni beinlínis, heldur hafa 
komið til af ráðum þess manns, er 
landsstjómin hafði sett yfir verslunina 
og nú hefir sýnt sig, að minsta kosti 
í því tilfelli, algerlega óhæfan til þessa 
starfs. Hann hefir í fyrsta lagi vanrækt, 
ef þörf hefir verið að hækka, að láta þá 
hækka í tíma, og í öðru lagi að kynna 
sjer þær birgðir, sem til voru óseldar 
hjer innanlands, hjá sýslumönnum; í 
þriðja lagi vanrækt að skýra fyrir 
stjóminni, hvað sykurinn kostaði er- 
lendis í raun og veru, og þá ekki síst 
sykurinn, sem kom með „íslandi“; í 
f jórða lagi ekki leitað fyrir sjer eða at- 
hugað, hvemig ástatt væri um sykurinn, 
er koma átti frá Danmörku, þvi að þá 
var ekkert komið i 1 jós, er gerði það að
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verkum, að hann gæti ekki, eins og lof- 
að var, komið þaðan. Og loks i fimta 
lagi hefir hann gersamlega misreiknað, 
ef hann hefir reiknað, og hækkað svo 
gálauslega verðið, að hækkunin nemur 
um of 18 og 28 au. pr. kg., eða sem hefði 
svarað til 300 þús. kr. skatts, í einu, á 
nokkurn hluta landsmanna.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg stend 
ekki upp til þess að svara fyrirspurn 
þeirri, sem fram er komin frá hv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) og fleirum hv. þm., því að 
það hefir atvinnumálaráðherrann gert, 
og jeg skal játa, að jeg er ekki kunnugur 
ýmsum framkvæmdum í þessu máli, og 
get því ekki talað um það í einstökum 
atriðum. En jeg vildi leyfa mjer að fara 
nokkrum orðum um málið frá almennu 
sjónarmiði, og jeg vona, þar sem þetta 
mál hefir verið gert að svo miklu og al- 
varlegu umræðuefni í einstöku blöðum 
þessa lands, að hæstv. forseti muni ekk- 
ert finna við það að athuga, þótt jeg fari 
meir alment inn á málið.

Fyrst vildi jeg þá gera þá stuttu at- 
hugasemd, að mjer þykir undarlegt, að 
fyrirspurn þessi skyldi koma frá hv. 2. 
þm. Arn. (E. A.), og er það af þeirri 
ástæðu, að nú er búið að skipa nefnd i 
þinginu, þar sem þessi hv. þm. á sæti, og 
á þessi nefnd, að mjer skilst,aðrannsaka 
allar aðgerðir landsverslunarinnar frá 
byrjun. pessi hv. þm. (E. A.) hefir nú 
viljað bera það fyrir sig, að landsstjóm- 
in hefði ekki svarað ýmsum fyrirspurn- 
um, sem nefndin hefði lagt fyrir hana 
viðvikjandi landsversluninni. Og er það 
sanna í því máli, að landsverslunar- 
stjómin sá sjer ekki fært, nema með 
mjög löngum tima, að svara þessurn 
spurningum, en hins vegar standa öll 
skjöl og allar bækur verslunarinnar

Álþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

opnar fyrir nefndinni, svo að hún getur 
hve nær sem hún vill rannsakað ein- 
stök atriði, og þá einnig þetta mál. Sje 
jeg því ekki betur en að það hefði verið 
miklu heppilegra, að nefndin hefði 
rannsakað ölt gögn og kynt sjer málið, 
svo að hún hefði getað svarað fyrir- 
spurnum, i stað þess að spyrja sjálf. Hv. 
þm. (E. A.) hefði þvi átt að rannsaka 
málið, svo að deildin hefði getað spurt 
hann, í stað þess að spyrja sjálfur.

Annars veit jeg, að nöfn margra 
þeirra hv. þm., er standa á fyrirspurn- 
inni, standa þar til þess að fá að vita, 
hvað satt er og rjett í málinu. En hins 
vegar eru ýmsir á fyrirspurninni í þeirri 
von, að geta vakið nýjan óróa.

Annars skal jeg taka það fram, að jeg 
hefi talið og tel það skyldu mín að 
reyna að stilla sem allra mest til friðar, 
þar sem svo stór og vandasöm mál eru 
á dagskrá þjóðarinnar, (S. St.: Sei-sei!), 
og vil þvi leiða allar illdeilur sem mest 
hjá mjer. En hins vegar ber þess að 
gæta, að svo mörgum orðum og hörðum 
hefir verið farið um þetta mál í and- 
stæðingablöðum stjómarinnar, sjerstak- 
lega „lsafold“ og „Vísi“, að jeg sje mjer 
ekki annað fært en að minnast á aðferð 
þesstara blaða; það er ekki meining mín 
að svara þvi, sem þar stendur, en jeg 
ætla að eins að tína saman nokkur gull- 
korn, til þess að draga upp mynd af 
framkomu þessara blaða. (S. S.: Máekki 
gera það í ,,lsafold“?). Jeg vil spyrja 
hæstv. forseta, hvort hann vill ekki á- 
minna hv. 1. þm. Am. (S.S.) um að 
leyfa mjer að tala í friði. Jeg vil, að 
meðan jeg ræðst ekki á hann sitji hann 
þegjandi, eins og kurteisum mönnum 
sæmir. (S. S.: Skárri er það ofanigjöf- 
in).

J?á kem jeg með nokkur af gullkorn-
67
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unum. „ísafold“ talar á einum stað í 
þessu máli um „glæpsamlegt ráðlag 
stjómarinnar“. En um það að „beita al- 
menning þrælatökum“. Málið er kallað 
„ófyrirleitin tilraun til að leggja skatt 
á almenning“. „Hvílíkt miskunnarleysi“ 
stendur á einum stað. pá er þetta kallað- 
ur „blóðsuguskattur“. í blaðinu 17. nóv. 
skýrir „ísafold“ frá því, að sykurverð- 
ið hafi verið hækkað, og er ein voðaleg 
ræða út af því. Segir, að nú sje „lokið 
1. þættinum í þessum hrygðarleik“. pá 
segir „lsafold“, að sannað sje á stjórn- 
ina, að hún gefi rangar skýrslur um á- 
stæðurnar til hækkunarinnar. Húnsegir, 
að stjórnin viðurkenni, að hún hafi ætl- 
að að leggja 500—600 þúsund króna 
skatt á þjóðina. Ef ekki hefði verið á 
verði, þá hefði stjórnin látið vöndinn 
ganga miskunnarlaust um bakið á þjóð- 
inni. Svo eru nokkur hjartnæm orð í 
„Vísi“. Hann kallar málið „landplág- 
una“, segir, að þetta sje 140 þúsund kr. 
skattur, sem fátæklingamir í Reykja- 
vík eigi að borga. Segir, að þetta virð- 
ist stafa af tilhneigingu stjórnarinnar 
til að níðast á Reykvíkingum. Sagt, að 
landsstjórnin hafi farið með opinber ó- 
sannindi, þar sem hún hafi lýst yfir því, 
að verðið hafi verið hækkað úti um 
land. Alþýðan í Reykjavík hafi verið 
beitt svívirðilegu gerræði, og gerð til- 
raun til þess að ná af henni blóðskatti, 
til að bæta fyrir heimskupör þeirra 
manna, sem hafi verið að níða áhuga- 
mál hennar niður í sorpið. Verðhækk- 
unin er kölluð ofbeldisfult gerræði gegn 
Reykvikingum. Enn segir, að stjómin 
reyni að ljúga sig frá því, sem hún hafi 
gert.

Jeg hefi tint upp þessi gullkorn, en 
ótal fleiri eru ótalin, til að sýna dálitla 
mvnd af æsingatilraunum blaðanna. 
pessum og mýmörgum fleiri gullkorn-

um var stráð út meðal almennings, þeg- 
ar veturinn, atvinnuleysið og allir örð- 
ugleikarnir voru að byrja. Sykurhækk- 
unin var höfð að yfirvarpi til að fram- 
kalla þessar æsingar, en bak við stóð 
mjög rík tilhneiging hjá ýmsum til að 
hefna sín og ná sjer niðri á stjórninni.

Mjer þykir nú rjett, áður en jeg fer 
frekar út í þetta, að hafa yfir, með leyfi 
hæstv. forseta, þau ummæli, sem jeg 
hafði um málið á sykurfundinum og 
prentuð eru í „Tímanum“ 10. nóvem- 
ber. „Jeg er alveg sammála um það, að 
sykurverðið er tilfinnanlega hátt. Jeg 
held, að jeg skilji það eins vel og kaup- 
mennirnir, hve hvart það er fyrir fátækt 
fólk að fá þessa verðhækkun ofan á 
mjólkurekluna. En jeg hygg, að þessi 
verðhækkun sje bundin sömu reglum 
og aðrar verðálagningar í landsverslun- 
inni. Og því mega menn ekki gleyma, að 
stjórnin hefir þær fyrirskipanir frá 
þinginu, að sjeð sje um, að landsverslun- 
in beri sig.

pað er aftur annað mál, hvort ekki 
hefði verið rjett að heimila stjórninni 
að selja ýmsar vörutegundir undir verði. 
Stjórnin barðist fyrir þvi á þinginu að 
selja kol undir verði. Lengra varð ekki 
komist í því máli. Og hjer vil jeg að 
eins taka það fram, að stjórnin á ekki 
sök á því, þó almenningur hafi ekki 
fengið þessi kol.

L’m sykurmálið vil jeg annars ekki 
fara fleiri orðum, en þessu vil jeg lýsa 
yfir, að stjómin skilur vel kröfur fólks- 
ins í þessu máli og mun sinna þeim eins 
fljótt og unt er. Og í því sambandi vil 
jeg taka fram það, sem lýst h,efir verið 
yfir á undan þessum fundi, og það sem 
stjómin hefir jafnan haft fyrir augum, 
að svo framarlegá sem danski sykurinn 
ábyggilega fæst, þá mun verðið lækkað- 
niður í það, sem áður var.“
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Eins og þessi orð bera með sjer, hefi 
jeg ekki sagt meira um sykurhækkunina 
en það, að jeg haldi, að sykurinn hafi 
verið hækkaður eftir venjulegum regl- 
um landsverslunarinnar. Og það ersann- 
leikur; jeg vissi ekki annað en að svo 
væri. Sjálfur hefi jeg ekki reiknað út 
verðhækkunina og tel ekki, að mjer 
hafi borið að gera það. Ræðan sýnir það 
lika, að því hefir verið lofað á fundin- 
um að lækka verðið, ef vissa væri fyrir 
því, að hægt væri að fá sykurinn frá 
Danmörku. Og jeg get bætt því við, að 
mörg ítarleg tilraun var gerð til að afla 
þessarar vissu, en skilyrði fyrir því, að 
sækurinn næðist, var, að skipsferð feng- 
ist með hann, en þá var mikil óvissa 
yfir þeim hlutum. Og er nokkurn veginn 
vissa fjekst fyrir þessu, þá var sykurinn 
lækkaður, eins og lofað var á fundinum. 
Auk þess tel jeg rjett að láta þess getið, 
að það var enn fyrir mjer ástæða til að 
fallast á, að sykurverðið væri lækkað, 
að mjer fanst — við athugun á eftir — 
að verðið hefði mátt vera lægra.

Annars skal jeg ekki fara lengra inn 
á sykurmálið, og jeg læt mjer í ljettu 
rúmi liggja, hvort hv. deild telur verðið 
hafa verið of lágt eða of hátt. Tel það 
hreint og beint smámál. pví enginn 
hafði tjón af sykurhækkuninni. Og þó 
sykurverðið hefði verið látið standa og 
verið of hátt, þá hefði aldrei farið ver 
en svo, að landssjóður hefði grætt. Og 
ef fátæklingarnir hefðu orðið illa úti, þá 
mátti bæta kjör þeirra með gróðanum. 
En jeg verð að segja, að þegar það er 
athugað, að sykurverðið er lækkað aftur 
svo fljótt, að enginn einasti maður í 
þessu landi hefir beðið tjón við hækk- 
unina, þá er það dálítið skrítið, að út af 
þessu skuli efnt til jafnmikilla og jafn- 
alvarlegra æsinga og tilvitnanir þær 
hera með sjer, er jeg las upp. Og það er

því merkilegra, að blöðin hlaupa upp til 
handa og fóta, ef þau halda, að lands- 
sjóður græði, en loka augunum með 
guðræknisblæ fyrir hinum afarmikla 
gróða kaupmannanna, og eru meira að 
segja varnargarðar í kringum hann. 
Sem sagt, hvort verðið verður skoðað of 
hátt eða eigi, það læt jeg mig enguskifta, 
með tilvísun til þess, sem jeg hefi tekið 
fram hjer á undan. En jeg mótmæh þvi, 
að það hafi verið tilætlun stjórnarinnar 
að leggja skatt á nokkurn hluta þjóðar- 
innar. pessi ummæh eru því með öhu 
ósönn. Hinu vil jeg og lýsa skýrt yfir í 
viðurvist Alþingis, og sú yfirlýsing skal 
berast út um þetta land, að það eru með 
öllu rakalaus ósannindi, að jeg hafi á 
opinberum fundi farið með ósannindi 
í þessu máli, og sama býst jeg við að 
hæstvirtur embættisbróðir minn geti 
sagt. (Atvinnumálaráðherra: Jeg fjekk 
lítið að segja!). Blöðin segja líka 
í öðru orðinu, að jeg hafi enga skýrslu 
gefið í málinu, eða viljað gefa, en sá, 
sem enga skýrslu gefur i máli, gefur 
ekki ranga skýrslu.

Ummælin um, að jeg hafi sagt skakt 
til um verðhækkunina úti um land, eru 
með öllu gripin úr lausu lofti, því jeg 
sagði ekkert um hana á fundinum. En 
hefði jeg verið spurður um það á fund- 
inum, hvort búið væri að hækka verðið 
úti um land, býst jeg við, að jeg hefði 
svarað því játandi, því mjer var kunn- 
ugt um, að komnar voru umkvartanir 
utan af landi um, að búið væri að hækka 
sykurinn þar, án þess að búið væri að 
hækka sykur í Reykjavík.

Jeg tek og tók þessu máh altaf rólega. 
Jeg spáði því og spái því enn, að það mundi 
á endanum ekki koma stjóminni í koll, 
heldur þeim, sem ætluðu að kveikja með 
því taumlausar æsingar gegn henni.

Jeg hefi altaf verð, og er, sannfærð-
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ur um, að svo mikil sanngirni ríki í 
þessu landi, á þessu þingi og í þessari 
hv. þingdeild, að enginn þessara aðilja 
myndi hlaupa undir bagga með þessum 
blöðum, heldur verja stjómina með 
trausti sínu gegn þeim samviskulausu 
árásum, sem Langsum-blöðin hafa gert 
á stjórnina i þessu máli. Fyrir mjer er 
það stórt atriði, að öllum hv. þm. og 
þessari þjóð sje það ljóst, að vjer ráð- 
herrarnir skiljum svo stöðu vora, að 
vjer móðgum ekki þingið og þjóðina 
með því að fara með ósatt mál. En hitt 
læt jeg mjer i ljettu rúmi liggja, hvort 
sykurverðið þykir hafa verið of hátt eða 
eigi. það verða þeir verlunarfróðu að 
dæma um,og jeg get fúslega játaðþað,að 
jeg hefi enga sjerstaka verslunarþekk- 
ingu, en hitt get jeg fullyrt, að jeg, ekki 
síður en aðrir, geti dæmt um það, hverj- 
um sje trúandi fyrir hinum og þessum 
störfum; og jeg vænti þess, að hv. þm. 
sjeu mjersammálaum,aðstjórninni hafi 
tekist vel valið á forstjórum landsversl- 
unarinnar. Jeg verð að líta svo á, að 
þessi eina umbót skifti miklu meira 
máli en alt þetta sykurmál. Og sú „kri- 
tik“ blaðanna, að nauðsyn bæri til að 
skilja versluna með öllu frá stjórnarráð- 
inu hefir, eftir minum skilningi, verið 
rjett, þó ekki væri nema af þeirri ástæðu 
einni, að meðan landsverslunin var í 
höndum stjómarinnar, þá var það vitan- 
legt, að andstæðingar stjórnarinnar 
mundu stöðugt draga verslunina inn í 
illdeilurnar, sem einnig nú hefir sýntsig.

Býst jeg svo við, að jeg fari ekki 
mörgum fleiri orðum um þetta mál hjer 
í hv. deild, en vil láta þess getið, að 
mjer er það vel kunnugt, að ræða sú, 
sem jeg hjelt á sykurfundinum svokall- 
aða, hefir verið mikið notuð til þess að 
æsa kaupmenn landsins móti mjer. En 
jeg skaí taka það fram, að það er ekkert

í þeirri ræðu, er jeg vil nú taka aftur 
eða óska að breyta. Jeg verð að líta svn 
á, að aðferð sú, er kaupmenn beittu í 
þessu máli, hafi ekki verið rjett.

í stað þess að snúa sjer beint til 
stjómarinnar og tala um sykurverðið 
við hana, ef þeim þótti það of hátt, þá 
stofna þeir til æsinga gegn stjóminni, 
einmitt þegar mestir voru örðugleikam- 
ir og veturinn var að ganga í garð. Og 
jeg geri ráð fyrir, að stjórn í hverju 
landi sem væri myndi hafa slegið hart, 
er reynt var að koina slíku af stað,ogþaS 
hefði verið skylda hennar. Kaupmenn- 
irnir sumir gleymdu sjer. Löngunin til 
að hlynna að landsversluninni varð alt í 
einu svo taumlaus.

Hitt er annað mál, að þótt þetta færi 
svo, að almenningur í Reykjavík sýndi 
mikla og aðdáunarverða stillingu og ró, 
þá er það ekki kaupmannaklíkunni og 
blöðum hennar að þakka, heldur heil- 
brigðri skynsemi almennings.

Fyrirspyrjandi (Einar Arnórsson): 
pað voru nokkur ummæli hæstv. f jár- 

málaráðherra, sem jeg vildi gera litils 
háttar athugasemdír við. Hann var hissa 
á því, að jeg skyldi vera að spyrja, þar 
sem nefnd er skipuð í þetta mál, en jeg 
er búinn að gera grein fyrir því í ræðu 
minni, hvers vegna jeg flutti fyrirspurn- 
ina. Jeg skal að eins geta þess, að jeg 
hefi raUnsakað þetta mál svo, sem mjer 
var hægt, og fengið þær skýrslur, sem 
stjórn landsverslunarinnar hefir getað 
gefið. En þó að jeg hafi fengið þessar 
skýrslur, þá hefi jeg, alveg eins og jeg 
tók fram áður, ekki fengið þar með full- 
nægjandi rök fyrir þessari hækkun, og 
ekki fengið þau enn þá, þrátt fyrir svo- 
nefnd svör stjórnarinnar. Annars held 
jeg, að það hefði ekki verið neitt tjón,. 
þótt hæstv. f jármálaráðherra hefði ekkt
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haldið þessa ræðu sína, því að hún gaf 
ekki minstu skýringu í þessu máli. 
Hæstv. atvinnumálaráðh. hjelt sjer við 
efnið og gaf þá skýringu, sem hann gat 
gefið og rjett var frá hans sjónarmiði.

Jeg ætla ekki að fara mikið út í ræðu 
hæstv. fjármálaráðherra, því að hún 
kom ekkert málinu við; það eitt, sem 
kom málinu við, var það, að hann las 
upp ræðukafla frá Alþýðuflokksfundin- 
um 9. nóv. í haust. pá talaði hæstv. fjár- 
málaráðherra mikið um tvo aðilja, sem 
honum eru þyrnar í augum, blaðið ííísa- 
fold“ og kaupmennina. Væri jeg rit- 
stjóri ísafoldar, myndi jeg þakka hæstv. 
fjármálaráðh. fyrir þann heiður, sem 
hann gerði blaðinu með að taka upp 
ummæli þess á opinberum þingfundi. 
En menn reiða oft hátt til höggs, þegar 
þeir eru að berjast, og hafi blaðið reitt 
of hátt, þá hefir hæstv. fjármálaráðh. 
engu síður gert það núna. Hins vegar 
hefi jeg skoðað það svo, sem sjálfsagt 
væri að blanda sem minst í umr. mönn- 
um, sem ekki eru viðstaddir, og þegar 
ein stjett manna er lýtt, eins og hjer er 
með kaupmennina, og enn fremur þessi 
blöð, sem honum þykir ekki meira en 
svo vænt um, finst mjer að eigi að fara 
mjög varlega í það; það er dálítið annað 
mál, þó við kljáumst hjer í deildinni, 
sem megum tala hjer og ekki er hægt 
að draga til ábyrgðar í þinghelginni. 
(Fjármálaráðh.: Jeg hefi ekkert sagt, 
sem jeg er ekki fús til að endurtaka ut- 
an þinghelginnar). Jeg er ekki að segja, 
að hæstv. fjármálaráðherra hafi sagt 
nokkuð, sem varðaði við lög.

Hæstv. f jármálaráðh. var eitthvað sár 
út af því, að blaðið sagði, að hann hefði 
ekki minst á málið á Alþýðuflokksfund- 
inum, og mjer skildist, að hann vildi 
telja það rangt. (Fjármálaráðh. J?að, 
sem jeg meinti, var það, að þar, sem

„ísafold" sagði, að jeg hefði varla minst 
á málið, þá væri það ekki rjett, að jeg 
hefði gefið ranga skýrslu). En það er nú 
samt mikið til í þessu, og manni dettur 
lika í hug, þegar maður les ræðu hæstv. 
fjármálaráðherra í „Tímanum“, hvers 
vegna hann hafi haldið hana, því að hún 
kemur málinu ekkert við, nema þá lítils 
háttar atvinnubótum. (Fjármálaráðh.: 
Vill hv. þm. (E. A.) lesa hana?). Nei, 
það verður hæstv. f jármálaráðh. að fyr- 
gefa, þó að jeg nenni ekki að gera það 
aftur, enda myndi hæstv. forseti ekki 
leyfa það. Ræðan er skáldleg, hún byrj- 
ar á sögunni um Galdra-Loft, hún væri 
ef til vill ágæt skálaræða í veislu, en sem 
ræða um sykurverð er hún algerlega 
einskis virði; mig minnir,að þar sjesagt, 
að verðið sje bundið sömu reglum og 
vanalega, og að ef ábyggileg vissa fáist 
um, að danski sykurinn komi, muni 
verðið lækka, og sama er að segja um 
þessa ræðu, sem hæstv. fjármálaráðh. 
hjelt nú. Hún var meira í þá átt að vera 
„lyrisk“ en „finansiel“ eða „politisk“.

Hæstv. fjármálaráðherra furðaði sig 
mjög á því, að það hefði verið svo mik- 
ill urgur í mönnum út af verðhækkun- 
inni, þar sem hún hefði strax verið num- 
in úr gildi. pað var rjett, eins og jeg tók 
fram áður, að landsverslunin endur- 
greiddi mismuninn, en mig furðar samt 
á því, að svo veraldarvanur maður, eins 
og hæstv. fjármálaráð. ætti að vera, 
skuli furða sig á, að menn verði reiðir 
órökstuddri hækkun á svo mikilsverðri 
nauðsynjavöru; en lækkunin var ekki 
komin til þegar fundurinn var haldinn, 
því að hann var haldinn á tímabilinu 
milli verðhækkunarinnar og verðlækk- 
unarinnar, svo að það var ekkert undar- 
legt. pað getur líka verið mjög rjett, sem 
hæstv. fjármálaráðh. segir um kaup- 
mannagróðann, en það er eins og fleira
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í ræðu hans, að það upplýsir ekkert 
þetta mál, sem fyrir liggur. Líka skal 
jeg fullkomlega ganga inn á það með 
hæstv. fjármálaráðh., að það hafi ekki 
verið tiígangur stjórnarinnar að leggja 
skatt á landsmenn; hækkunin hefði ekki 
farið fram í því skyni. Jeg veit ekki, 
hvort jeg byggi það á sömu rökum og 
hæstv. fjármálaráðh. gerir í sinu hug- 
skoti, en jeg veit, að til þess að leggja 
skatt á þjóðina þarf það að vera gert 
í þeim tilgangi og með því viti, að álagn- 
ingin muni hafa með sjer peningaískaut 
landssjóðs, en hjer er ekki því til að 
dreifa, því að jeg verð að trúa því, að 
stjórnin hafi það álit, að verðhækkunin 
væri til þess að vinna upp eitthvert tap, 
og í rauninni verið að mestu í blindni 
gerð. Sumir hafa ekki álitið þetta atferli 
stjórnarinnar á rjettum grundvelli bygt, 
haída, að hún hafi gert þetta i einhverju 
ógáti, en til þcss að leggja skatt á, þarf 
maður að vinna vísvitandi. Hæstv. fjár- 
málaráðherra hafði þau ummæli, að 
hann ljeti sjer í ljettu rúmi liggja, hvort 
verðhækkunin væri metin of há hjer í 
deildinni. (Fjármálaráðherra: Já, af 
því að það er dautt mál.) Já, það er 
auðvitað dautt mál, eins og fjöldi ann- 
ara verka okkar í lífinu, sem ekki er 
hægt að gera um aftur, t. d. eins og að 
drepa mann. (Fjármálaráðherra: það 
var enginn að drepa mann með þessu.) 
Jeg veit, að hæstv. fjármálaráðherra 
hefir tekið lögfræðipróf, og getur 
því vel skilið hugsanaganginn hjá mjer, 
ef hann vill. út af því, sem hæstv. 
fjármálaráðherra sagði um það, að 
þetta væri aautt mál, verð jeg að svara 
þessu til, en hitt er annað mál, að þingið 
eins og það nú er skipað, fer varla að 
gera nokkuð út úr þessu máli. Hann 
hefir þar á rjettu að standa, að þingið 
telur þetta víst dautt mál, eins og nú

er komið, og eins þótt stjórnin gæti ekki 
vitað, hvað hún þyrfti að láta verðhækk- 
unina standa lengi.

þá var það eitt atriði i ræðu hæstv. 
fjármálaráðherra, sem hann kom inn á, 
og virtist eins og fleira i ræðu hans vera 
sagt til þess að beina athygli manna frá 
höfuðatriði málsins. pað var breytingin 
á stjóm landsversluninnar. pað var góð 
breyting, enda veit jeg ekki betur en að 
bjargráðanefnd þessarar hv. deildar á 
síðasta þingi kæmi fram með þá till. 
að losa landsstjórnina við forstöðu 
Iandsverslunarinnar, en það er algerlega 
rangt frá skýrt, að það hafi verið gert 
fyr en um nýár. (Fjármálaráðherra: 
pað var gert fyr.) „Tíminn“ segir 
þó, að forstjórinn geri till. til lands- 
stjórnarinnar um verðið, og jeg geri 
ekki ráð fyrir, að hann segi ósatt, og 
hefði verið búið að taka verslunina út 
úr stjórnarráðinu, hefði þetta aldrei 
komið til stjórnarinnar, því að forstjór- 
inn hefði þá gert það upp á eindæmi sitt, 
og það er einmitt þetta, að stjórnar- 
blaðið er að benda á, hvað gera þurfi og 
gera eigi, en hvað ekki sje búið að gera 
ætti hæstv. fjármálaráherra vissulega að 
vera heima í, og hve nær skiftingin hafi 
orðið, þvi að það vita allir, að það, sem 
gert var um nýár, það hefir ekki verið 
gert fyr í þessu efni. En það er einmitt 
það, sem jeg álít að stjómin hafi gert 
skakt i, að fara ekki að ráðum bjarg- 
ráðanefndar í fyrra; hæstv. fjármála- 
ráðherra var þá sjálfur í bjargráða- 
nefndinni, og veit jeg ekki betur en að 
hann væri á sama máli um það, en þrátl 
fyrir það varð það ekki fyr en mörgum 
mánuðum seinna en átti að vera. Hæstv. 
fjármálaráðherra var að ámæla kaup- 
mönnum og nokkrum öðrum góðvin- 
um sínum fyrir þennan mikla úlfaþyt, 
sem þeir hefði vakið, þegar farið var
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að kreppa að mönnum og atvinnuskort- 
ur var i nánd. pað er ekki hægt að neita 
því ámæli, en það kemur úr dálítið 
skakkri átt, því að það er einmitt á þess- 
um sama tíma sem þessi hækkun á 
nauðsynjavöru gengur í garð. pað getur 
vel verið, að kaupmenn kreppi að mönn- 
um og sjúgi þá út. (Fjármálaráðherra: 
Jeg notaði ekki það orð, að sjúga). 
pað getur vel verið, en meiningin var 
hin sama, og það er andinn, en ekki orð- 
in, sem máli skifta. — En þá hefði líka 
hin góðsama stjórn átt að hafa það í 
huga, hve illa var tilfallið að hækka 
vöruverðið. (B. J.: Hún lækkaði verðið 
aftur.) Hún vissi ekkert um, hvort hún 
gæti gert það, þegar hún hækkaði 
verðið.

Jeg sá það, að hæstv. atvinnumálaráð- 
herra kvaddi sjer hljóðs; það getur 
vel verið, að hann ætli eithvað að 
fara út í máhð og komi með ný atriði. 
Jeg veit ekki, hvort hæstv. forseti leyfir 
mjer þá að gera athugasemd á eftir.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): pað fór 
eins og jeg bjóst við, að það mundi 
teygjast úr þessum umr., og jafnvel 
blandast inn í þær einstöku atriði, sem 
ekkert skýra málið.

Gagnvart því, sem hv. 2. þm. Árn. (E. 
A.) tók fram, að það hefði verið gert 
of seint að skipa þessa nýju stjórn lands- 
verslunarínnar, þá stafaði það mest af 
þvi að þessir menn, sem fyrir vali höfðu 
orðið, gátu ekki tekið við stjórninni fyr 
en um síðustu áramót, og einn þeirra 
ekki fyr en talsvert seinna, en það var 
fyrir löftgú ráðið, hvaða merin stjórn- 
in hugsað sjer að fá, og urðu það þeir, 
sem raun varð á. En gagnvart ýmsum 
öðrum atriðum, sem hv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) tók fram,bæði um tafir á skipum og 
sendinefnd til Ameríku, þá álit jeg sjálf-

sagt, að það verði tekið fyrir á sínum 
tíma, í sambandi við verslunarmálið í 
heild sinni, en jeg vona, að engan furði 
á því, þótt ekki sje farið út í það nú.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg hefi 
lofað hæstv. forseta að gera að eins qr- 
stutta athugasemd, svo að ekki þurfi að 
lengja umræðurnar með því að fresta 
fundi.

Hv. 2. þm. Ára. (E. A.) var að taka 
þykkjuna upp fyrir blöðin. Jeg verð að 
segja, að það væri hart, ef ekki mætti 
minnast á opinber blöð hjer í þingsaln- 
um. Enda munu þau hafa einurð á að 
svara fyrir sig annarsstaðar, en jeg er 
reiðubúinn að standa við það, sem jeg 
hefi sagt, utan þinghelginnar. Annars 
veit jeg ekki til, að jeg hafi farið með 
aðra móðgun í garð blaðanna en að 
hafa yfir það, sem þau sjálf hafa sagt, 
en jeg get vel skilið, að þeim þyki líti& 
gaman að að heyra það endurtekið í 
þingsalnum.

Út af því, sem hv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
sagði um ræðu mina, að jeg hefði ekk- 
ert farið inn á sykurverðið, vil jeg leyfa 
mjer að minna hv. þm. (E. A.) á, að jeg 
tók fram þegar í byrjun, að jeg ætlaði 
ekki að tala um sykurverðið, það er 
að segja, verðhækkunina eða verðlækk- 
unina. Atvinnumálaráðherrann hefir að 
sjálfsögðu svarað þeirri hlið málsins.

Að þvi er snertir aðgreiningu versl- 
unarinnar frá stjórnarráðinu, þá var 
það rjett, að meðan verslunin var und- 
ir stjórn cand. polit. Hjeðins Valdimars- 
sonar, þá var hún að mörgu leyti alveg 
skilin frá stjórnarráðinu, þó að skiln- 
aðurinn yrði ekki fullkominn fyr en 
1. janúar síðastliðinn. Annars er ekki 
neitt nýtt fram komið í málinu, sem jeg 
þurfi að svara; að eins vil jeg undir- 
srika það, að umræður um þetta mál
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hafa ekkert að þýða. Málið er fyrir 
löngu dautt mál. Sykurhækkunin kom 
engum til útgjalda. Máhð er að eins stórt 
fyrir stjórnarandstæðingana, sem eru 
þau börn, að þeir halda, að þeir geti unn- 
ið stjórninni mein með þvi.

4. Sala á nauðsynjavörum U1 
útlendra Ilskiskipa.

Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 
maí, var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar út 
af sölu á salti og öðrum nauðsynjum 
til útlendra fiskiskipa (A. 149).

Á 25. fundi i Nd., föstudaginn 17. 
maí, var fyrirspumin tekin til meðferð- 
ár, hvort leyfð skuli.

Fyrirspurnin leyfð í e. hlj.

Með brjefi forseta Nd., dags. s. d., 
var landsstjórninni send fyrirspurnin og 
heiðst vitneskju um, hve nær hún teldi 
sig við látna að svara henni.

En frá landsstjóminni barst aldrei 
svar við brjefi þessu, og var fyrirspum- 
in því ekki á dagskrá tekin framar.

við 2 deildarmenn fluttum á öndverðu 
þingi fyrirspurn til stjórnarinnar um al- 
varlegt atriði. Fyrirspurnin var leyfð af 
hv. deild með öllum greiddum atkvæð- 
um. En hún hefir ekki fundið náð fyrir 
augum hæstv. stjórnar, og hefir hæstv. 
stjórn ekki svarað henni einu orði, 
hvorki hátt nje í hljóði. í stuttu máh 
hefir hún stungið fyrirspurninni alger- 
lega undir stól.

Við fyrirspyrjendur verðum að telja 
þessa aðferð stjórnarinnar gagnvart 
okkur i hæsta máta móðgandi. Og við 
lítum enn fremur svo á, að hún fari al- 
gerlega í bág við 31. gr. þingskapanna, 
þar sem ótvirætt er gert ráð fyrir, að 
slíkum fyrirspurnum sje svarað, og enn 
fremur við 40. gr. stjómarskrárinnar.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg vildi 
að eins geta þess, að mjer er mál þetta 
ókunnugt. pað hefir algerlega farið 
fram hjá mjer, og jeg hefi ekkert um 
það vitað.

Fyrirspyrjandi (Pjetur Ottesen):
pað virðist nú svo, sem hæstv. stjóm 
ætti ailri að vera málið kunnugt. Jeg 
skal geta þess, að jeg hefi látið hæstv. 
atvinnumálaráðherra vita, að jeg myndi 
minnast á þetta mál nú, en hann hefir 
ekki fundið ástæðu til að vera viðstadd- 
ur samt sem áður.

Á lokafundi neðri deildar, miðviku- 
daginn 17. júlí, mælti

z

Fyrirspyrjandi (Pjetur Ottesen): 
Mjer finst jeg ekki geta látið hjá liða 
nú i þinglokin að beina örfáum orðum 
til hæstv. stjómar i tilefni af þvi, að

5. Alþlnfliskvaöninfl.

Á 27. fundi i Nd., þriðjudaginn 21. 
mai, var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar um 
Alþingiskvaðningu (A. 181).
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Á 30. fundi í Nd., föstudaginn 24. 
mai, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, hvort leyfð skuli.

Fyrirspurnin leyfð i e. hlj.

Á 35. fundi i Nd., fimtudaginn 30. 
mai, var fyrirspumin tekin á dagskrá, 
með því að forsætisráðherra hafði tjáð 
sig búinn til að svara henni.

Fyrirspyrjandi (Sigurður Stefáns- 
son): Jeg skal strax taka það framj til 
að byggja fyrir allan misskilning, að 
þessi fyrirspum er ekki komin fram af 
þvi, að landsstjómin kvaddi þingið til 
aukafundar, heldur, eins og hka fyrir- 
fyrirspumin ber með sjer, af því, að jeg 
vil fá að vita, hvers vegna aukaþingið 
var kallað saman 10. apríl.

Eins og kunnugt er, mæhr 8. grein 
stjómarskrárinnar svo fyrir, að kon- 
ungur geti kvatt Alþingi saman til auka- 
funda, og ráði hann þá, hve lengi það 
á setu. þessi fyrirmæh eru vitanlega 
bygð á þvi, að oft getur verið full nauð- 
syn fyrir stjórnina að kveðja þingið 
saman milli reglulegra Alþinga. pau 
mál geta hl hennar kasta komið, er ekki 
má fresta framkvæmdum á til næsta 
reglulegs Alþingis. pess vegna er þessi 
ráðstöfun sjálfsögð í þeim málum, er 
ekki þola bið. það er ekki nema eðlilegt 
og sjálfsagt ákvæði um, að stjómin skuh 
njóta aðstoðar þingsins, þegar hún get- 
ur ekki gert út um málináeigiðeindæmi.

En hitt er annað mál, að það getui 
stundum orkað tvímæhs, hvernig stjórn- 
in notar þessa heimild. Hingað til hefii 
það þó ekki átt sjer stað i þingsögt 
vorri, þvi að stjómir vorar hafa gætí 
þess, að nota ekki þessa heimild nema 
brýna nauðsyn bæri til, og sem minst á

Alþt 1918. C. (29. löggjafarþing).

þeim tímum árs,sem það er mestum 
örðugleikum bundið fyrir þingmenn og 
kostnaðarsamast fyrir landssjóð. pessi 
atriði verður að telja hverri stjóm skylt 
að athuga vel, í hvert skifti, sem hún 
þykist neydd til þess að kalla saman 
aukaþing. Hún verður bæði að athuga, 
hvort til þess sje fuh nauðsyn, og hitt, 
á hvaða tímum árs það sje þingmönnum 
hentugast og landssjóði kostnaðar- 
minst. þetta siðasta atriði er ekkert 
htilsvert, vegna þess, að öhum má það 
vera kunnugt, hve ferðalög hjer á landi 
eru dýr og bundin mörgum örðugleik- 
um og hættum fyrir heilsu og jafnvel 
líf manna, að vetrarlagi.

En hvað sem öllu þessu hður, verður 
að gera þá sjálfsögðu kröfu til hverrar 
stjórnar, að hún kveðji ekki til auka- 
þings fyr en alt er af hennar hálfu svo 
undirbúið, sem nauðsynlegt er til þess, 
að þingmenn geti þegar gengið að þeirri 
vinnu, sem þeim er ætluð, með fullum 
krafti. Ef svo er ekki, er hjer um van- 
rækslu að ræða, sem veldur eða getur 
valdið því, að þingið sitji, lengur eða 
skemur, aðgerðalaust um þau efni, er 
sjerstaklega voru orsök þess, að þingið 
var kallað saman. pað er með öðrum 
orðum skýlaus skylda hverrar stjórn- 
ar að haga aukaþingum þannig, að þeim 
fylgi sem minstur kostnaður fyrir þjóð- 
ina, án þess þó að störf þeirra sjeu í 
minsta máta vanrækt, og þetta alt er 
stjórninni í lófa lagið.

En nú er það svo, á þeim háskatím- 
um, er vjer lifum á, að altaf má húast 
við óvæntum atvikum, er geri það knýj- 
andi nauðsyn að kveðja til aukaþings. 
þess vegna gæti það líka vel verið nauð- 
synlegt, eins og slegið hefir verið fram, 
að þingið sæti á rökstólum árið í kring. 
Jeg verð að segja, að það getur verið
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nokkurt vit í þessu, því að þótt þing sje 
kallað saman einhvern tíma á árinu, þá 
getur það vel viljað til, að þegar þingið 
er nýlega skilið, þá komi einmitt það 
óvænta fyrir og vandamálið beri að 
höndum.

En nú er það svo, að hver sú stjóm, 
sem fer með framkvæmdarvald lands- 
ins, á í flestum tilfellum að geta ráðið 
upp á sitt eindæmi þeim umboðslegu 
málum til lykta, er fyrir koma, án þess 
að kalla þingið saman, ef stjómin á ann- 
að borð er fær um að fara með umboðs- 
valdið og hefir traust þingsins.

En það er auðvitað öðru máh að 
gegna um veika og vanmáttuga stjórn, 
sem er huglaus. og ekkert þorir að gera 
af ótta fyrir þvi, að þingið muni ekki 
segja já og amen. En þær stjómir, sem 
svo er varið, eru í raun og veru ekki 
færar um að fara með umboðsvaldið. 
þær eiga ekki að vera til, því að þær 
vantar þann hug og dug, er vænta má 
af hverri úrræðagóðri og einarðri stjórn.

Skoði maður nú þingkvaðninguna 10. 
apríl í sambandi við þessar almennu 
athugasemdir, þá verður þeirri hugsun 
ekki varist, að það orki mjög tvímælis,* 
hvort þessi ráðstöfun stjórnarinnar hafi 
verið hyggileg eða jafnvel forsvaranlegA 
Hún gæti því að eins verið hyggileg og 
forsvaranleg, að eitthvað það væri fyrir 
hendi, að velferð landsins væri í húfi, 
ef ekki væri þegar úr því greitt, hve 
mikla erfiðleika og kostnað sem það 
hefði í för með sjer. Og það var því í 
raun og veru mjög eðlilegt um oss þing- 
menn utan af landi, að oss kæmi í hug, 
þá er vjer fengum þessa kvaðningu í 
mestu harðindum vetrarins, að eitthvað 
lægi sjerstaklega á, velferð landsins væri 
hreint og beint í veði. En það held jeg, 
að engum okkar, sem ekki vorum neitt 
sjerstaklega „innvígðir“ í áform stjóm-

arinnar, hafi getað til hugar komið, að 
þá er vjer værum komnir til þings með 
miklum erfiðismunum og jafnvel lífs- 
hættu, þá væru málin, sem þingið var 
kvatt saman til að fjalla um, eins lak- 
lega undirbúin af hendi stjórnarinnar 
eins og raun varð á. Vjer gátum ekki 
hugsað annað en að alt væri svo vel 
fyrir búið, að þingið gæti þegar gengið 
að verki með stjóminni. Að minsta kosti 
get jeg sagt það fyrir mig, og þvi var 
það, að jeg þóttist ekki geta varið það 
fyrir kjósendum mínum, nje minni eig- 
in samvisku, að sitja heima, enda þótt 
þessi ferð reyndist stórhættuleg bæði 
heilsu og lífi manna, og munu þeir, sem 
voru förunautar mínir, best geta borið 
mjer vitni um, hve geðsleg sú för var.

pað er ekki tilgangurinn með auka- 
þingum, að þau skuli kveðja saman til 
almennra löggjafarstarfa. peim störf- 
um er vanalega svo varið, að þau geta 
landinu að skaðlitlu beðið næsta reglu- 
legs Alþingis. Jeg segi að skaðlitlu, svo 
að ekki sje ástæða til þess að kasta út 
tugum þúsunda til aukaþinga þeirra 
vegna. Aukaþing á ekki að kalla saman

(til venjulegra löggjafarstarfa, heldur til 
þess að ráða til lykta málum, sem ekki 
mega dragast, annaðhvort af lagalegum 
ástæðum, eins og t. d. stjómarskrár- 
breytingar, eða öðrum knýjandi ástæð- 
um, nema til stórófarnaðar fyrir landið. 
þótt allir geti nú skilið, að nú á tímum 
sje meiri nauðsyn til aukaþingshalds en 
á „normal“-tímum, þá er þó hins að 
gæta, að einmitt sökum þess, hve þess- 
ir timar eru tvísýnir og ótryggilegir, þá 
hefir þingi einmitt veitt stjórninni miklu 
fremur en ella óbundnar hendur til þess, 
að hún geti upp á sitteindæmiráðiðfram 
úr þeim vandamálum, sem nú má ein- 
lægt búast við að beri óvorum að. Auk 
þess hefir stjómin einlægt þau ákvæði,
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sem stjórnarskráin gerir ráð fyrir, að 
hún getur gefið út bráðabirgðalög milli 
þinga. J?að- er svo sem auðvitað, að á 
„normal“-timum fer stjórnin varlega í 
þessu, en á þessum tímum getur hún oft 
verið neydd til að grípa til þess úrræðis. 
Og jeg skil ekki, að nokkurt þing á ís- 
landi geti verið svo ósanngjarnt, að 
finna stjóminni það til foráttu, þótt hún 
geri þetta, í stað þess að setja af stað 
þetta bákn, sem þingið er, með öllum 
sínum kostnaði og umsvifum.

Jeg álít nú, eins og fjárhag vorum er 
komið, að stjórninni beri að taka fult til- 
lit til fjárhagsástandsins og baka ekki 
þjóðinni kostnað, nema það sje i alveg 
óhjákvæmilegu bjargráðaskyni fyrir 
landið. Líti maður nú á, hvernig sakir 
stóðu, er vjer komum til þessa þings, 
hygg jeg, að mörgum hafi flogið í hug 
sú hugsun, að fullsnemma væri hingað 
komið. Að vísu var það svo, að laust 
fyrir miðjan vetur fóru að berast út 
hviksögur um, að von væri á einhverj- 
um samningum við Dani, sem ættu að 
fara fram í Reykjavík um það mál, sem 
nú má telja mál málanna hjá oss, sem 
sje fánamálið. En þetta voru þó að eins 
hviksögur, sem ekki var vissa fyrir hve 
miklar reiður mátti á henda.

Að vísu heyrðum við,að stjómin hefði 
haft fundi með þeim þm., sem hún gat 
náð til, og skal jeg ekki lasta það, en 
þess hefðu þó þm. úti um land mátt 
vænta, að fá einhverja vitneskju frá 
stjóminni um það, hverja nauðsyn bæri 
til að kalla þá saman, en það hafa þeir 
ekki fengið. En eins og jeg hefi áður 
tekið fram, þóttumst við vissir um, að 
eitthvað mikið væri í húfi.

pað skal enn fremur tekið fram, að 
jeg álít, að þótt samningaumleitanir 
hefðu verið komnar lengra en nú er 
á daginn komið, og jafnvel þótt málið

hefði verið svo vel undirbúið, að þing- 
ið hefði strax getað tekið það til 
meðferðar þegar suður kom, þá hefði 
ekki verið mikið í hættunni, þótt þing- 
haldinu hefði verið frestað fram á vorið, 
er þm. gátu Iífshættulaust eða lífshættu- 
lítið ferðast hingað. Við sem sagt bjugg- 
umst við, að eitthvað væri á ferðinni, 
sem enga bið þyldi og stjómin al- 
veg ómögulega gæti ráðið fram úr upp 
á sitt eindæmi, hversu vitur, einbeitt 
og úrræðagóð sem hún væri. En í mín- 
um augum er ekkert það enn þá komið 
fram, sem rjettlætt geti þá ráðstöfun 
stjórnarinnar, að kalla þingið saman a 
þcssum tíma, og þess vegna hefi jeg 
borið fram þessa fyrirspum; bjóst jeg 
við að fá svarið strax er jeg kom á þing, 
en það er enn þá ókomið.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg vil fyrst 
gera þá athugasemd, að það svar, er jeg 
gef hjer, er aðallega fyrir minn reikning 
eins, og þótt jeg búist við, að ráðuneytíð 
í heild sinni muni vera líkrar skoðunar 
í aðalatriðunum, þá er jeg hjer aðallega 
sá, sem ábyrgðina ber og um er að 
kenna, því að þau mál, sem snerta Al- 
þingi sjerstaklega, kvaðning þess o. s. 
frv., heyra undir mína deild. Auk þess 
má geta þess, að einn ráðherrann, at- 
vinnumálaráðherrann, var helst þeirrar 
skoðunar, að efasamt væri, hvort þörf 
væri á að kalla aukaþing þetta saman 
fyr en á venjulegum tíma, eða í júlí, 
þótt hann gæfi samþykki sitt til þess, að 
það væri kvatt saman 10. april. Fjár- 
málaráðherra var aftur eindregið þeirr- 
ar skoðunar, að kalla ætti þingið saman 
eigi síðar en gert var.

pegar jeg var að leggja af stað á 
konungsfund í fyrra vor, þá fjekk jeg 
itilmæli um það frá stjórn Sjálfstæðisí 
l 'jelagsins að reyna að koma því til leið-
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ar í utanför minni, að fullkominn versl- 
unarfáni fengist fyrir Island. Jeg reyndi 
fyrir mjer um þetta og ræddi málið 
meðal annars við forsætisráðherra 
Zahle. Tók hann það fram, að hann 
hefði ekki búist við því, að þetta mál 
yrði tekið svöna fljótt upp aftur, og 
minti á ummæli sín í ríkisráði 22. nóv. 
1913, að frekari aðgerðir í fánamálinu, 
eða breytingar á hinum almenna sigl- 
ingafána fyrir utan landhelgi, yrði að 
bera undir rikisþing Dana, og að hann 
ekki gæti sætt sig við það, að þetta mál 
væri tekið út úr, heldur teldi hann, að 
rjett væri, ef fara ætti að breyta sam- 
bandinu milli landanna, að taka þá upp 
í einu alt sambandið milli landanna. 
Annars var það talið þar i Danmörku 
óráðlegt af sumum að taka þessi mál 
upp meðan á ófriðnum stæði, og þá 
sjerstaklega fánamáhð. Frá þessu skýrði 
jeg þingmönnum, er Alþingi kom sam- 
an í fyrra sumar. Jeg þóttist ekki geta 
færst undan að þreifa fyrir mjer um 
þetta mál, þótt jeg hefði ekki fengið til- 
mæli um það, nema frá einum stjóm- 
málaflokki, sem ekki skipar nema minni 
hlúta þings, þvi að fyrst og fremst taldi 
jeg alla þingmenn mundu vera sam- 
huga í málinu, og þar að auki mundi 
allur þorri þjóðarinnar þessu máli ein- 
dregið fylgjandi. — Sú varð og raunin 
á, að þingið alt var hjer á sama máli 
og afrjeð að halda málinu fram. Og þótt 
i fyrstu væri lítið eitt deilt um það, hvort 
rjettara væri að samþykkja frumvarp 
um fána eða þingsályktun um útvegun 
konungsúrskurðar um fullkominn sigl- 
ingafána, þá hurfu allir þingmenn að 
þvi ráði, að fara þingsályktunarleiðina, 
en það var tekið fram, að þótt svo væri 
að farið, þá væri þingviljinn hinn sami, 
sem lög væru samþykt. Eftir þeim und- 
irtektum, sem jeg hafði fengið um vor-

ið, var ekki örgrant um, að þingið bæri 
kvíðboga fyrir þvi, að komið gæti fyrir, 
að erindið um fánann fengi ekki áheyrn, 
en þingið vonaði þó, að þegar það sæist, 
að alt þingið væri einhuga með þjóðina 
að baki sjer, þá mundi sigurvænlegt. 
pví kom sú spuming fram á þinginu i 
fyrra, hvort ráðuneytið ætlaði að gera 
synjun um fánann að fráfararefni; það 
varð þá að ráði, með samþykki þingsins 
eða viðkomandi nefnda, að gera það 
ekki milli þinga, því ófært þótti, að land- 
ið væri stjómlaust nokkra stund á þess- 
um tímum, en skjóta skyldi málinu til 
þingsins á þann hátt, sem jeg gerði á 
rikisráðsfundi 22. nóv. f. á., ef synjað 
væri um fánann.

Nú stóð svo á, að ráðuneytið tekur að 
sjer að flytja erindi fyrir þingið, erindi, 
sem bæði þing og þjóð leggja afarmikla 
áherslu á að fram gangi, en ráðuneytið 
fær synjun hjá hans hátign konungin- 
um. Eftir rjettum reglum hefði nú ráðu- 
neytið átt að gera synjunina að fráfarar- 
efni, en eftir því, sem í garðinn var búið, 
er ekki hægt að saka það fyrir, þótt það 
gerði þetta ekki, en þar með var alls 
ekki loku fyrir það skotið, að þingið 
gæti ekki krafist þess, er það kom sam- 
an, að ráðuneytið, eða jeg sjerstaklega, 
færi frá. pingið hafði fullan rjett á að 
segja við mig: þú hefir tekið að þjer 
að flytja erindið um fánann, erindi, sem 
mjer var umhugað framar öðm. pjer 
hefir mistekist. þú verður því að fara. 
þetta vakti fyrir mjer, er synjað var um 
fánann, og því útvegaði jeg samstundis 
heimild til að kveðja þingið til fundar 
hve nær sem væri á árinu 1918, með það 
í huga að gera það sem fyrst, enda leit 
jeg svo á, að málið væri að öllu svo vax- 
ið og það komið í það horf, að þingið 
ætti beint heimting á því, að fá að f jalla 
um það sem fyrst J?að var því stjómar-
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farslega fyllilega rjettmætt að kalla 
þingið saman svo snemma á þessu ári, 
sem fært þótti. pess vegna hefði þessi 
fyrirspurn miklu fremur átt að vera 
orðuð þannig: Hvers vegna var þingið 
ekki kvatt til fundar fyr en 10. apríl. 
En þar til er svarið vitanlega, að þetta 
dróst svo vegna tiðarfarsins í vetur, 
íshindrana og hörku.

þetta, sem jeg nú hefi talað, er að 
minni hyggju eitt ærið nóg til þess að 
sýna, að það getur ekki komið til mála 
að saka stjórnina fyrir það, að ekki var 
dregið lengur en gert var að kalla þingið 
saman.

En, segja sumir, það átti ekki að taka 
upp fánamáhð í fyrra, það varð fyrir- 
fram vitað, hvemig fara mundi, en tím- 
arnir eru þannig, að um annað er frem- 
ur að hugsa. Enginn skyldi ætla, að þeir, 
scm þannig líta á málið, sjeu verri Is- 
lendingar en hinir, eða síður ant um að 
fá fánann. pað er eins og áður; markið 
er hið sama, en vegimir einatt ekki hin- 
ir sömu. pað hafa auk heldur komið 
fram í blöðunum raddir í þá átt, að 
þingið hafi ekki átt með að koma fram 
með fánamáhð, það hafi ekki verið til 
þess kosið.Mjer virðist hjerkennamikils 
misskilnings. Alþingi er auðvitað til þess 
kjörið að ráða öllum málum þjóðarinn- 
ar, með þeim takmörkum einum, sem 
stjómarskráin setur. En þá er hin ásök- 
unin, að það hafi verið óhyggilegt að 
fitja upp á fánamálinu einmitt nú. Rjett- 
ara að bíða til ófriðarloka. — Jeg skal 
nú ekki tina ástæður þær, er færðar 
hafa verið fyrir því, að oss sje einmitt 
nú svo afarnauðsynlegt að fá fullkom- 
inn fána viðurkendan; um það hefir ver- 
ið deilt. En jeg hygg, að málið sje ofur- 
einfalt, ofurljóst, ef menn gefa sjer tima 
til að athuga alian haginn, allan aðdrag- 
anda.

Frá upphafi hefir vakað hjá oss öfl- 
ug og hfandi tilfinning þess, að vjer er- 
um sjerstök þjóð, sem byggjum eigið 
land og höfum eigna tungu, með öðrum 
orðum: þjóðemistilfinningin hefir jafn- 
an verið vakandi hjá oss. Jafnvel á hin- 
um mestu niðurlægingartímum þjóðar- 
innar hefir þjóðernistilfinningin þó 
ekki sofið. — Jeg skal ekki fara mikið 
út í stjómmálasögu landsins, að eins 
minna á það, að síðan fyrir miðja síð- 
ustu öld hefir hin íslenska þjóð barist 
fyrir því að fá það viðurkent, að vjer 
eigum rjett á að ráða öllum vorum mál- 
um og að vjer sjeum ekki undir yfir- 
drotnun annarar þjóðar gefnir. pótt 
vegir hinna ráðandi manna hjer hafi 
ekki ávalt verið þeir sömu, þá hefir 
markið þó verið eitt, viðurkenning á 
fullrjetti. Sýnilegt tákn þjóðemisrjett- 
arins er fáninn, en þýðing fána, sem 
tákn þjóðemis, kemur í rauninni svo að 
segja eingöngu fram í rjettinum til að 
hafa hann á skipum hvers lands. Nú 
fengum vjer 1913 viðurkendan rjett 
vom til þess að hafa eigin fána að þjóð- 
emistákni á íslenskum skipum innan 
landhelgi Islands, en í sighngum til ann- 
ara landa megum vjer ekki sýna þannig 
þjóðerni vort, heldur verðum að hafa 
þjóðernisfána Danmerkur. Fyrir mjer 
hefir það ávalt staðið svo, sem það væri 
í rauninni fremur lítiis virði út af fyrir 
sig að hafa leyfi til að sýna þjóðemis- 
fána á skipum landsins að eins í land- 
helgi, eða með öðrum orðum að eins 
heima fyrir, en vera fyrirmunað að 
gera það annarsstaðar, eða einmitt þar, 
sem aðallega er ástæða tii þess. pað, sem 
ávanst 1913, tei jeg samt mjög mikils 
virði, en að eins sem spor í áttina tii 
marksins, viðurkenningar fullkomins 
siglingafána. — Að ekki hefir verið fyigt 
fastara fram fulikomnari fánakrofu
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hingað til hygg jeg að hafi komið með- 
fram af því, að hin almenna skoðun var 
sú, — og skal jeg viðurkenna, að jeg 
fyrir mitt leyti hjelt þeirri skoðun fram, 
— að ekki fengist viðurkendur fullkom- 
inn íslenskur siglingafáni, nema áður 
væri fengið viðurkent fullveldi landsins, 
eða þá að minsta kosti viðurkent um 
leið. Nú hafa þeir hlutir, sem eru að 
gerast í heiminum, breytt mörgu i skoð- 
unum manna, afmáð ýmsar kreddur, og 
umsteypt ýmsu, er áður voru talin svo 
sem trúaratriði. Nú ætti ekki að þurfa 
að búast við því, að fánakrafa vor 
strandaði á kreddum einum. — Og það 
er eitt sjerstaklega, sem mjer finst að 
ætti að gera það skiljanlegt, að fána- 
krafan fjekk byr undir báða vængi, og 
það er það, að nú er haldið mjög á lofti 
i umheiminum þjóðernisrjettinum, 
rjetti smáu þjóðanna, sem hinna stærri. 
pað hlýtur að hafa áhrif á íslendinga 
að sjá höfðingja hinna voldugu þjóða 
í orði viðurkenna þetta, sem stöðugt hef- 
ir haldið uppi staðfestu vorri og djörf- 
ung í sjálfstæðisbaráttu vorri. pað mátti 
þvi telja það nær þvi eðlisnauðsyn, að 
þessi sjerstaka þjóðemiskrafa vor, fána- 
krafan, kæmi fram einmitt nú. — En 
eins og sagt er, strandaði hún á mót- 
stöðu frá Dana hálfu.

pegar það var ráðið, að synja skyldi 
um fánann, þá var því hreyft af Dana 
hálfu, að rjett væri að reyna heldur al- 
menna samninga, og jafna á þann hátt 
í einu öll deilumál milli landanna, 
heldur en að taka svona eitt mál út úr 
hinum sameiginlegu málum, sem svo 
eru talin. pað væri mjög svo þreytandi, 
þessar deilur um einstök atriði, hvert 
eftir annað, og spilli góðri sambúð yfir- 
leitt. Jeg hjelt þvi fram, að almennar 
samningsumleitanir ættu ekkert að 
koma fánamálinu við; það væri einungis

islenskt mál og kæmi ekkert hinum 
sameiginlegu málum við, og gæti jeg 
því ekkert tekið i þessa uppástungu um 
almenna samninga í sambandi við fána- 
málið. Zahle kvaðst vel skilja þessa af- 
stöðu mína, eftir því sem skoðun Al- 
þingis væri á málinu, en hann væri nú 
á annari skoðun. Að öðru leyti ljet jeg 
það þá í ljós, að jeg hefði ekkert umboð 
til að taka undir uppástunguna um 
samningaumleitanir, að jeg gæti ekkert 
sagt um það, hvort Alþingi væri fúst til 
að taka þær upp, enda ljet jeg í ljós, að 
jeg væri ekki sjerlega vongóður um, að 
hepnast mundi að ná samkomulagi í 
einu um alt. pví var þá og um leið skotið 
fram frá Dana hálfu, að hentugt mundi 
má ske að taka upp samningaumleit- 
anir á þann hátt, að maður eða menn 
kæmu hingað frá Danmörku í því skyni. 
Jeg fór svo frá Kaupmannahöfn í vet- 
ur, að jeg hafði alls enga afstöðu tekið 
til þessa samningaboðs; að eins ljet jeg 
það í ljós, að ef til þess kæmi, þá teldi 
jeg líklegustu leiðina, að sendimaður 
eða menn kæmu hingað.

pegar jeg kom heim, skýrði jeg þeim 
þingmönnum, er náð varð saman hjer, 
frá afdrifum fánamálsins, og ljet þess 
um leið getið, að kostur væri á almenn- 
um samningum. í fyrstu voru undir- 
tektirnar undir það fremur daufar, en 
nokkru siðar hrevfði jeg málinu aftur 
við allmarga þingmenn, og taldist þá 
mega gera ráð fyrir, — þar sem því 
hafði verið skotið fram frá Dana hálfu, 
— að sendimenn kæmu hingað. Allir 
þeir þingmenn, sem jeg þá talaði við, 
tóku vel í málið, og þóttist jeg því geta 
skrifað það til Danmerkur, að útlit væri 
fyrir, að þingið mundi gera það, og frá 
þessu skýrði jeg. pegar Alþingi kom 
saman, hnigu allir flokkar þingsins að 
því ráði, að hafna ekki tilboðinu um
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samningaumleitanir, en jafnframt 
skýrði jeg hinum aðiljanum frá því og 
ljet skýra,að jeg hefði reift málið á þeim 
grundvelli, að maður eða menn kæmu 
hingað. það er því auðsætt, hve fjarri 
sanni það er, að vjer höfum heimtað 
samninga í ákveðnu formi eða ákveðn- 
um stað. Vjer höfum að eins tekið kurt- 
eisu boði. pegar brjef mín um, að senni- 
legt væri, að Alþingi tæki vel í málið, 
komu til Danmerkur, var komið nálægt 
kosningunum þar, og fjekk jeg þá það 
svar, að danska stjórnin gæti ekkert 
frekar átt við málið fyr en eftir kosning- 
arnar. Mjer kom þetta á óvart, því að 
mjer hafði verið sagt, að tilboðið um 
upptöku samninga, eins og reyndar alt, 
sem kæmi frá Dana hálfu í íslandsmál- 
um, væri gert með ráði allra flokka 
þar. þess vegna hafði jeg ekki ástæðu til 
að ætla, að sending manna hingað stæði 
svo í sambandi við kosningarnar þar, að 
þeir gætu ekki komið hingað fyr, þótt 
jeg gæti ímyndað mjer, að samningum 
kynni ekki að verða lokið fyr en eftir að 
ríkisþingið kæmi saman að kosning- 
unum loknum; en sendimenn hlutu að 
geta borið sig saman við Danastjórn í 
símskeytum. Að kosningarnar í Dan- 
mörku stæðu þannig í sambandi við 
sendiför hingað skildi jeg ekki þá, því 
síður, sem það var eins vel búist við 
því, er um þessar samningaumleitanir 
var talað í Kaupmannahöfn i vetur, að 
þingið kæmi saman enn fyr en varð.

Drátturinn frá Dana hálfu verður 
reyndar nokkuð skiljanlegri nú, er vit- 
neskja er fengin um, að bryddir á því, að 
þetta mál sje orðið að deiluefni milli 
flokkanna í Danmörku. En þótt jeg 
hefði vitað fyrirfram, að þessi dráttur 
yrði, þá hefði jeg samt ekki talið for- 
svaranlegt að draga það lengur en gert 
var að kveðja þingið til fundar. Áður

en þingið kom saman og svar þess var 
fengið um samningsboðDana gatdanska 
ráðuneytið ekki gert frekara í málinu, 
og það mátti altaf búast við, að einhvem 
undirbúning þyrfti frá Dana hálfu, áð- 
ur en sendimenn kæmust af stað, ef 
svar Alþingis yrði játandi. Á hinn bóg- 
inn er það vitanlegt, að því meiri drátt- 
ur, sem orðið hefði á því, að Alþingi 
kæmi saman, þvi meiri dráttur hlaut 
að verða á öllum þessum málum, en 
mjög mikið tómlæti frá vorri hálfu í 
málunum þótti mjer lítt sæmandi. — 
Jeg verð því að halda því fram, að einn- 
ig með mögulegar samningaumleitanir 
fyrir augum hafi ekki verið fært að 
draga lengur en gert var að kveðja 
þingið saman. En þessa dagana verður 
úr því skorið, hvort af samningaumleit- 
un verði.

Jeg gat um það, að raddir hafi heyrst 
um það, að það hafi verið órjett af þingi 
og stjórn að vera að taka þessi mál upp 
nú, fánamálið eitt, eða sambandsmál- 
ið í heild. Er talið, að sje vitanlegt, 
að Dönum er þetta viðkvæmt mál og 
verði heldur til að vekja gremju hjá 
þeim, og ef samninga verði leitað, en 
ekkert samkomulag fengist, þá sje ver 
farið en heima setið, því að þá muni 
spilt vinfengi Dana, en Danir hafi ver- 
ið oss mjög innan handar og hjálpað 
og aðstoðað á margan hátt, meðan á 
ófriðnum hefir staðið, og þessi hjálp 
sje oss nauðsynleg.

pað sje fjarri mjer að gera lítið úr 
þeirri greiðasemi, sem vjer njótum hjá 
Dönum, án þess að vjer látum nokkuð 
í móti. Mjer hefir fallið það illa, er jeg 
hefi sjeð þetta vanþakkað og gert lítið 
úr í blöðum hjer á landi, en sem bet- 
ur fer hafa og heyrst raddir í blöðun- 
um, sem viðurkenna greiðasemi Dana. 
Mjer er það kunnnugra en flestum öðr-
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um, með hve mikilli greiðasemi og góð- 
um hug dönsk yfirvöld og stofnanir 
hafa greitt fyrir viðskiftum vorum. Og 
hefir þetta verið af atriði meðal annars 
fyrir skipakaup vor, vörukaup og pen- 
ingalán. Vjer höfinn fengið skip vor 
frá Danmörku, Lagarfoss, Willemoes 
og Borg. petta hefðum vjer ekki feng- 
ið ánnarsstaðar á sama tíma, án nokk- 
urs greiða móti, því að alstaðar er þess 
gætt, svo sem verða má, að verslunar- 
flotinn minki ekki. Útflutningsbann er 
á skipum, og sala til annnara landa eigi 
leyfð á þeim, nema einhver friðindi 
komi á móti, önnur en kaupverðið. En 
Danir hafa viðstöðulaust veitt útflutn- 
ingsleyfi á skipum til íslands og greitt 
fyrir leigu á þeim. Sterling fengum vjer 
að vísu frá Svíþjóð, en að eins fyrir 
milligöngu Dana, og gegn mikilsverð- 
um greiða frá þeim. — Yfirleitt hefir 
jafnan verið útflutningsleyfi á vörum 
hingað frá Danmörku, og höfum vjer 
feögið mikið þaðan af nauðsynjavörum; 
skal jeg að eins nefna rúgmjöl og sykur. 
Rúgmjöl hefir numið nú síðast5000tons 
um árið, sykur síðustu árin 1000 tons, 
og hefir þetta ekki verið gróði fyrir Dan- 
mörku, því að þá hefði mátt fá bæði 
miklu meira verð fyrir þetta annars- 
staðar en hjer, og auk þess einhver 
hlunnindi á móti.

Peningalán fengum vjer allmikið hjá 
5 stærstu bönkunum i Kaupmannahöfn 
í fjelagi við íslensku bankana, 7^ mil- 
jón króna, þar af 1% miljón frá islensku 
bönkunum, og hjá einum hinna nefndu 
5 banka, Handelsbanken, sem jafnan 
hefir sýnt íslandi velvild, þar að auki 
2 miljón króna lán, auk dálitils hlaupa- 
reikningsláns. Vaxtakjörin voru sann- 
gjöm af hálfu dönsku bankanna, eftir 
því sem nú gerist og þegar ræða er um 
lán til annars lands. Yfirleitt eru löndin

nú litið fyrir að veita erlend lán, nema 
gegn miklum beinum og óbeinum hagn- 
aði. Við lántöku þessa, sem um tíma 
átti örðugt uppdráttar, naut jeg aðstoðar 
forsætisráðherra Zahle og fjármálaráð- 
herra dr. Edvard Brandes. Auk þess 
leyfði dr. Brandes, að 2% miljónar 
skuld, sem ísland var komið í við rikis- 
sjóðinn danska, mætti standa vaxta- 
laust og afborgast eftir hentugleikum. 
Jeg bauð, að greiddir væru vextir af 
skuldinni, er hún væri orðin svona há, 
en dr. Brandes vildi ekki heyra það, og 
sagði, að þessi viðskifti væri nú orðin 
yfir 40 ára gömul og aldrei reiknaðir 
vextir. Síðar hefir fjármálaráðherra 
boðið vexti.

Jeg sagði, að dönsk stjórnarvöld 
hefðu sýnt oss velvild og greiðasemi. 
petta á ekki síst við utanríkisráðherra 
Scavenius, sem jafnan hefir tekið í 
málaleitanir hjeðan með velvilja og full- 
um skilning á aðstöðu vorri. það má 
nefna það, að það var góðri milligöngu 
hans meðal annars að þakka, að vjer 
fengum Sterling, og ekki síst ber að láta 
þess getið, að hann hefir alls ekki bland- 
að sjer í þær ráðstafanir, er ísland hefir 
gert á ófriðarárunum í beinum viðskift- 
um við erlend ríki, svo sem í samninga 
og sendifarir til London og Vesturheims. 
petta afskiftaleysi hans hefir ekki líkað 
öllum fyrir handan Pollinn, en jeg 
heyrði haft eftir honum, að hann hefði 
svarað einhverjum, sem að þessu var að 
finna, að sjer virtist íslendingar hafa 
komið vel ár sinni fyrir borð, og það 
væri ekki ástæða til annars fyrir Dani 
en að gleðjast af því.

pótt jeg fúslega viðurkenni alt þetta 
og þyki leitt, að það skuli ekki alment 
metið hjer að verðleikum, þá teldi jeg 
það illa farið, ef það hefði nokkur áhrif 
á afstöðu vora í sjálfstæðismálunum eða
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tefði nokkuð viðleitni vora við að fá 
viðurkendan fullan þjóðemisrjett vorn. 
Jeg er þess fullviss, að þeir, sem mestu 
hafa ráðið um allar þessar fyrirgreiðsl- 
ur í Danmörku, hafa ekki látið sjer detta 
í hug, að með þessu væri keyptur nokk- 
ur afsláttur á sjálfstæðiskröfum vorum.

En setjum svo, að þær raddir hefðu 
eitthvað til síns máls, sem telja það 
rangt af þingi og stjórn að fara nú af 
stað með fánamál og önnur mál, sem 
Danir kysu heldur að kyr lægju, þá hefði 
samt verið ástæða til að kalla þingið 
saman sem fyrst, því að þá væri stjóm- 
in í alvarlegri sök, og bætti það ekki 
fyrir henni að skjóta sjer undir þingið, 
því að engin stjórn má taka að sjer að 
flytja mikilsvert mál, sem ekki er rjett- 
mætt, bæði að efni og tíma, og missýn- 
ist henni í því eða mistakist, þá á hún 
að fara frá, hvern þátt sem þingið svo 
hefir átt í því.

Hvernig sem litið er á þessi mál, þá 
virðist mjer einsætt og ómótmælanlegt, 
að borið hafi, eftir rjettum stjórnarfars- 
reglum, að kveðja þingið saman eigi 
síðar en gert var, og að það hafi alls ekki 
mátt dragast lengur.

þá virtist mjer þörf á þvíaðkallaþing- 
ið saman vegna vandræða þeirra, sem 
af styrjöldinni stafa. það var talið sjálf- 
sagt í þinginu í fyrra, að aukaþing yrði 
í ár, en ekkert um það sagt, á hverjum 
tíma. Nú lít jeg svo á, að ástandið sje 
þannig, að í rauninni væri heppilegast, 
þannig, að í rauninni væri heppilegast 
að þingið væri stöðugt saman. — það er 
altaf nóg um að hugsa og úr að ráða, 
ef menn að eins vilja skilja, að nú eru 
aðrir tímar en venjulega.

það má heita, að vjer íslendingar höf- 
um enn sem komið er ekki orðið mikið 
varir óþæginda af ófriðnum, í saman-

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

burði við flestar aðrar þjóðir. En nú 
erum vjer að byrja að finna til þess fyrir 
alvöru. Vjer verðum að haga oss svo og 
búa oss svo út, sem stöðugt þrengi meir 
og meir að. Enginn veit, hve nær ófriðn- 
um linnir, en hitt veit hver maður, 
að nú muni fara hríðversnandi fyrir 
hlutlausar þjóðir, og þá ekki síður fyrir 
oss.

Ráðuneytið þóttist sjá fram á, að tím- 
ar þeir, er nú fara í hönd, mundu verða 
mjög örðugir fyrir landið, framleiðslu- 
skilyrðin fyrir vörur til að senda á er- 
lendan markað versna, og má ske verða 
þannig, að ekki væri unt yfir höfuð að 
framleiða, að örðugleikar á því að fá 
nauðsynjavörur að verði æ meiri og 
meiri, og þær vörur sjerstaklega hækka 
í verði, svo að nauðsynlegt yrði að tak- 
marka sem mest kaup á vörum frá út- 
löndum. pað er sem sje augljóst, að ef 
mikið af afardýrum neysluvörum er 
keypt frá útlöndum, en vörur þær, er 
vjer höfum á móti að láta, eru fram- 
leiddar með skaða, eða þannig, að það 
í rauninni hreint peningalega borgaði 
sig betur út af fyrir sig að framleiða 
þær ekki, þá sekkur landið fljótt í óbotn- 
andi skuldir við útlönd.

Ráðið við þessu er að reyna að láta 
landið sjálft framleiða sem mest af því, 
sem vjer þurfum að nota, þvi að jafn- 
vel þótt sú framleiðsla verði kostnaðar- 
söm, þá verður landið í heild ekki fá- 
tækara fyrir hana. Nú er það vitanlega 
aðallega sumartíminn, sem notaður er 
hjer til framleiðslunnar, og ráðuneytið 
taldi, að ekki væri of fljótt til tekið, þótt 
farið væri þegar á þessu sumri að gera 
kröftugar og almennar ráðstafanir í 
þessa átt. það hafði hugsað sjer, að þing- 
ið mundi vilja taka höndum saman við 
stjórnina um þetta, og þá varð þingið
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að koma saman fyrir sumarið. pað yrðu 
engar slíkar ráðstafanir gerðar á sumr- 
inu, ef þingið kæmi ekki saman fyr en 
í júlí. Nú heyri jeg þingmenn segja, að 
stjómin hafi ekki lagt svo mikið fyrir 
þingið i þessa átt. pað er að visu að 
nokkru leyti rjett. pó voru lögð fyrir 
það í byrjun tvö frumvörp, bæði um 
dýrtíðarhjálp og fráfærur. pað er kunn- 
ugt, hvernig fór fyrir fráfærnafrum- 
varpinu, sem átti að vera nokkurskonar 
prófsteinn á því, hvort þingið vildi hall- 
ast að þeirri stefnu að reyna að fram- 
leiða sem mest af mat til neyslu í land- 
inu. pað er og kunnugt, hve erfitt dýr- 
tíðarhjálparfrv. stjórnarinnar hefir átt 
uppdráttar. Landsstjómin hefir látið 
vinna kol á Tjörnesi; það hefir orðið 
skaði fyrir landssjóð af námunni, en að 
minni hyggju ekki skaði fyrir þjóðina. 
Nú vilja þingmenn helst hætta við þessa 
framleiðslu. Stjómin telur nauðsynlegt 
að hafa heimild til að veita atvinnulausu 
fólki atvinnu. pað vill þingið ekki leyfa.

Jeg býst við, að þegar svona er á- 
statt, þá sje eðlilegt, að stjórnin sje treg- 
ari til að hafa frumkvæði að till. til 
bjargráða. Annars hafði stjórnin hugs- 
að sjer, að samvinnan milli þingsins og 
hennar yrði má ske ekki nú fólgin svo 
mjög í tilbúningi fjölmargra lagafrum- 
varpa, heldur í því, að taka saman ráð 
sín um það, hvernig fá má þjóðina til að 
spara alt, sem sparast getur, setja t.a.m. 
niður kornvöruskamtinn svo sem verða 
má, uppörfa þjóðina til að afla sjer inn- 
lendra ætigrasa, fjallagrasa o. s. frv., 
leiðbeina í notkun fæðunnar, má ske 
gera ráðstafanir til, að ungir vinnufærir 
menn og konur, sem ekki starfa annars 
að framleiðslu, gerðu það um tíma, svo 
sem i þegnskylduskyni. En jeg verð að 
segja það, að hingað til virðist mjer, 
sem hv. þm. hafi ekki haft fullan skiln-

ing á nauðsyninni á sjerstökum ráðstöf- 
unum í þessa átt.

Og ef ekkert breytist hugur þeirra að 
þessu leyti, þá verð jeg að játa, að þess- 
ara mála vegna gerir má ske ekki svo 
mikið til, hvort þingið kom saman fyr 
eða síðar. En jeg vona, að augu hv. þm. 
hafi þessa dagana lokist upp fyrir al- 
vörunni, og að þeir skilji betur, hvert 
stefnir, ef ekki er tekið til kröftugra 
ráða i tíma. Og þá er ekki ófyrirsynju 
þingið saman komið heldur fyr en síðar.

pá var það vitanlegt, að hagur lands- 
sjóðs var að verða mjög athugaverður 
og að einhver ráð þurfti að finna til 
þess að útvega honum tekjur. Nú er ó- 
hætt að byggja á því, að að minsta kosti 
tvö tekjufrumvörp stjómarinnar, sem 
lögð hafa verið fyrir þetta þing, verði
að lögum 2----- 3 mánuðum fyr en orðið
hefði, ef þingið hefði ekki komið saman 
fyr en í júlí. pað, sem landssjóði græðist 
við það, að lögin komast þessum mun 
fyr i gildi, ætti að minsta kosti að verða
nóg til að borga þingkostnaðinn.

Jeg þykist með því, sem jeg hefi tekið 
fram, hafa sýnt það og sannað, að það 
hafi ekki að eins verið forsvaranlegt að 
kveðja þingið saman þegar gert var eða 
ekki siðar, heldur hefði annað verið ó- 
verjandi.

pá hefi jeg svarað fyrirspurninni al- 
ment, eins og hún lá fyrir á þgskj. Öðru 
því, sem hv. fyrirspyrjandi (S. St.) tók 
fram í ræðu sinni, er þar með í rauninni 
fullsvarað, svo að eigi virðist þurfa að 
rekja þetta mál frekar. pó skal jeg geta 
þess, að mjer virtist hann gera ærið 
mikið úr örðugleikum þm. við þingför 
í vor. pað er ekki langt síðan, að lög- 
mælt voru vetrarþing, og sýnir það, að 
menn hafa ekki tahð ókleift að fara til 
þings, jafnvel um miðjan Vetur. Jeg 
hygg, að hv. þm. (S. St.) hafi haft ferð
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sína sjerstaklega í huga, er hann gerði 
þetta atriði að umtalsefni; hún mun að 
vísu hafa verið erfið. En jeg get ekki 
svarað neinu góðu til, þó að hann eða 
aðrir þm. kvarti undan þessum örðug- 
leikum. Hv. þm. verða að sætta sig við 
að koma til þings þegar kallað er. Hitt 
getur altaf komið fyrir hjer, að menn 
hreppi ill veður á ferð, sjerstaklega á 
sjó, jafnvel á sumrin. pegar rætt var 
um það fyrir skemstu hjer á þingi, hvort 
rjettara væri að hafa regluleg þing á 
sumrum eða vetrum, J?á voru mjög 
skiftar skoðanir um þetta. pessi um- 
kvörtun um tímann virðist því ekki á 
miklum rökum bygð.

Fyrirspyrjandi (Sigurður Stefáns- 
son): Hv. deild getur verið forsætisráð- 
herra þakklát fyrir hina fróðlegu 
skýrslu, er hann gaf um tildrög fána- 
málsins og horfur þess, og lofsöng hans 
um hjálpsemi og velgerðir Dana oss til 
handa. En hins vegar skal jeg láta þess 
getið, að meginið af ræðu hans snerti 
alls ekki fyrirspurnina, eins og hún ligg- 
nr fyrir. Hún gaf enga ástæðu til, að far- 
ið væri að rekja sambandsmálið eða af- 
stöðu hæstv. forsætisráðh. og Dana til 
fánamálsins. Hún gaf ekki heldur til- 
efni til þeirra hugleiðinga, hvort undir- 
tektir Dana undir málið hefðu verið að 
rjettu lagi fráfararefni fyrir hann. Yfir- 
leitt lá ræða hæstv. forsætisráðh. fyrir 
utan umtalsefnið. Hins vegar var hún 
fróðleg, og líklega eina skýrslan, sem 
þingið hefir fengið um framkomu hans 
í þessu máli, en hana hefir mjer aldrei 
dottið í hug að víta.

Fyrirspurn mín hljóðar að eins um 
tímann, sem hæstv. stjórn þóknaðist að 
ákveða, að þingið skyldi koma saman 
á, en um annað fjallar hún ekki. Hæstv.

forsætisráðh. sagði, að það hefði verið 
stjórnarfarslega rjett að kalla þingið 
svona snemma saman. pað má deila um 
það, en þó það nú hefði aldrei verið 
nema stjómarfarslega rjett, þá getur þó 
vel verið, að mörg atvik liggi til þess, að 
ekki sje rjett að fylgja þeirri reglu út í 
æsar, og þau atvik liggja einmitt fyrir í 
vetur. Jeg hafði aldrei nokkuð við það 
að athuga, að þingið yrði kvatt saman á 
þessu ári, en það,sem jeg telstórkostlega 
athugavert, var, að það skyldi vera kvatt 
saman 10. april. Og þótt það hefði aldrei 
verið annað en stjómarfarslega rjett í 
eðli sínu, þá gat það líka verið stjórnar- 
farslegt glapræði að kalla það saman á 
þessum tíma, og vil jeg nú færa rök 
fyrir, að svo hafi verið. par sem hið 
mikla vandamál þings og þjóðar — 
fánamálið, eins og maður nú hefir heyrt, 
— var aðalorsök þess, að þingið var 
kvatt saman, og þar sem það eitt gerir 
það stjórnarfarslega rjett í augum 
hæstv. forsætisráðherra að kalla þingið 
svona snemma saman, þá verð jeg að 
lýsa því yfir, að það var ekki síður 
stjórnarfarslega viðeigandi, að þingið 
hefði getað þegar í byrjun snúið sjer 
að því máli og tekið þar til óspiltra mál- 
anna. En nú höfum vjer þegar beðið í 
tvo mánuði og þetta mál enn ekki tekið 
á dagskrá og ekkertaðþvíunniðopinber- 
lega, nema hvað ein nefnd hefir eitthvað 
verið að rjála við það í mesta pukri. 
Hvaða gagn hefir þá fánamálið haft af 
því, að þingið var kvatt saman 10. april? 
Jeg sje það ekki. Eins og jeg tók fram 
í fyrri ræðu minni, þá álít jeg, að þegar 
um aukaþingskvaðningu sje að ræða, 
þá verði maður að heimta það af stjóm- 
inni, að hún hafi gert alt, sem í hennar 
valdi stóð, til þess,að þm.sætu ekki iðju- 
lausir í því máli, sem vera átti aðal- 
verkefni aukaþingsins. En er nú þetta
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svo? pað er svo langt frá því, því við 
erum ekki hænufeti nær samningum við 
Ðani nú heldur en fyrir tveimur mán- 
uðum. Og hverjum er þetta að kenna? 
Jeg kenni það stjóminni og engum öðr- 
um. Hún kallar okkur til þings án þess 
að hafa minstu tryggingu fyrir því, hve 
nær þetta stórmál geti komið til athug- 
unar í þinginu.

Við þingm. hlýðum auðvitað kallinu 
og komum í þeirri góðu trú, að alt sje 
vel undirbúið, en þá verðum við fyrir 
þeim miklu vonbrigðum, að málið er 
ekki tilbúið. Og vonbrigðin verða enn 
þá meiri þegar litið er á, hve nauða- 
fátækleg þau frv. voru, sem stjómin 
lagði fyrir þingið. pað var svo sem ekki 
þvi að heilsa að hún fyrir sitt leyti fengi 
þinginu nægilegt viðfangsefni, meðan 
það var að bíða eftir fána- eða sam- 
bandsmálinu.

pað er þegar öllum augljóst, að þingið 
hefir verið kvatt saman 5—6 vikum of 
snemma.

pað er ekki ríflega í lagt, þótt talið 
sje, að þingið kosti 1000 krónur á dag 
í 5-—6 vikur verða það 35—42 þús. kr., 
sem ófyrirsynju er eytt í þinghaldið. 
Svo bætist þar við gífurlegur ferða- 
kostnaður þingmanna á þessum versta 
tima ársins. Flutningur vestfirskra þing- 
manna frá ísafirði til Reykjavíkur kost- 
aði um 2000 kr. Flutningur norðlensku 
þingmannanna með Geir úr Borgamesi 
veit jeg ekki með vissu hve dýr hefir 
verið; sumir segja 1000 kr., aðrir 3000 
og enn aðrir 5000 kr. En þó hann hafi 
ekki kostað nema 1000 kr., þá er þessi 
þingfararkostnaður orðinn 3000 kr., eða 
einum 500kr. minni en allur ferðakostn- 
aður þingmanna í vanalegu ári. Og þá 
er ótaiinn allur landferðakostnaðurinn 
að þessu sinni.

Jeg veit reyndar, að nú á túnum er

þetta ekki talið mikið fje, og kemur 
mjer því ekki á óvart, þótt sumum hv. 
þingmönnum, sem láta sjer mest ant um 
stjómina, þyki jeg óþarflega hótfynd- 
inn við hana, með því að víta það fram- 
ferði hennar að ausa út fje úr landssjóði 
að þarflausu. En jeg lít nú svo á fjárhag 
vorn, að mjer sje bæði rjett og skylt 
að víta svona aðfarir.

pá vil jeg taka það fram, að þó þing- 
ið hefði ekki komið saman fyr en 5—6 
vikum síðar, þá hefði það auðveldlega 
getað lokið við þau mál, er fyrir þurfti 
að taka og stjórnin hafði fram að bera. 
Jeg veit, að mjer verður svarað því, að 
við þessi mál hafi þingið þó ekki lokið 
enn þá, en þessari mótbáru er svarað 
með þessu, að þegar menn vita til þess, 
að nægur timi er fyrir höndum, þá vinna 
menn ekki af eins miklu kappi og eins 
miklum dugnaði og þegar fastákveðinn 
tími er ætlaður til starfanna.

Auk þessara óþörfu útgjaJda er 
líka stórkostlegt óbeint tjón, sem leiðir 
af því fyrir þingm., að þeir vom svo að 
segja gintir á þetta aukaþing, sem ef 
til vill getur staðið i alt sumar. peir fara 
frá búum sínum og heimilum í apríl- 
byrjun og búast við að vera komnir 
heim aftur í maílok, en þegar sú varð 
nú ekki raunin á, þá eru bú þeirra í 
reiðileysi frá maílokum og allan þann 
dýrmæta tima, sem hverjum bónda er 
mest nauðsyn á að vera heima. — peir 
munu hafa búist við því, að þingið stæði 
ekki lengur en 5—6 vikur, og það var 
nægilegur tími til þess að ráða sam- 
bandsmálinu og öðrum nauðsynjamál- 
íim til lykta á, ef ekki hefði verið flan- 
að að því að kalla þingið saman áður 
en það gat hafið þessarsamningatilraun- 
ir. petta þing verður líklega lengsta 
þingið, sem háð hefir verið á íslandi, því 
jeg geri mjer eklri vouir um, að nokkuð
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verði aðhafst í sjálfstæðismálinu fyr en 
i júnílok, ef þá ekki allar vonir manns 
á því máli verða tálvonir, og þá sjest 
fyrst, hversu nauðsynlegt var að kalla 
þingið saman áður en stjórnin vissi, 
hvort nokkrir samningar tækjust eða 
ekki. Jeg er líka viss um, eða þykir það 
að minsta kosti líklegt um jafngóða 
menn eins og nú sitja í stjóminni, hvað 
svo sem um gerðir þeirra er að segja, 
eða hversu þeir eru starfanum vaxnir, 
sem þeir hafa tekist á hendur, að þeir 
með sjálfum sjer sjeu í raun og vem 
famir að sjá það og finna til þess, að 
eitthvað sje bogið við þessa samanköll- 
un. Byggi jeg þessa skoðun mina á því, 
að þegar kemur fram yfir miðjan maí, 
þá fara að heyrast raddir um það í þing- 
inu, að fresta eigi fundum þess,svoþing- 
menn geti skroppið heim til búa sinna 
og annara heimastarfa, og hefi jeg fyrir 
satt, að þetta sje komið í upphafi frá 
hæstv. forsætisráðherra. pessi tillaga 
var af sumum þingmönnum talin óal- 
andi og óferjandi öllum bjargráðum, 
en svo var ekki um mig, því jeg virti 
hæstv. stjórn fyrir að eiga frumkvæðið 
að henni, því hún er mjer vottur þess, að 
stjórnin hafi verið farin að sjá, að hún 
hafi hlaupið á sig, er hún kvaddi saman 
þing 10. apríl, og hafi sjeð, að það var 
með öllu óverjandi að láta það sitja 
lengi aðgerðalaust. En jeg virði ekki 
stjómina fyrir það, hvemig henni tókst 
að fylgja þessari tillögu sinni fram. 
Stjórnin sem sje heldur fundi með hin- 
um svonefndu flokkum þessa þings, og 
þar er svo þessi tillaga velkt og volkuð 
í marga daga, og endirinn verður sá, að 
þetta góðá áform svo að segja lekur nið- 
ur úr lúkunum á stjórninni. Svona fór 
um sjóferð þá, en _þó var þetta þó ein- 
hver aðkenning þess hjá stjóminni, að 
hún hefði ekki farið sem hyggilegast að

ráði sínu við þessa þingkvaðningu, hvað 
svo sem stjómarfarslegum rjetti hennar 
til þess viðvíkur. Svona standa sakimar 
nú, að við bíðum, stjórnin veit ekkert, 
þingið veit ekkert enn í dag, en við eig- 
um bara að bíða og bíða í trú, von og 
trausti þess, að danska mamma veiti 
okkur einhvern tíma á sumrinu ein- 
hverja áheyrn í þessu máli, sem átti 
að vera fyrsta mál á dagskrá auka- 
þingsins. Jeg veit vel, að segja má, að 
þingið hafi nægilegt að gera, en þess 
verður að gæta, að það á ekki að dæma 
gagn þingsins eftir þvi, að það hafi nóg 
að gera, heldur eftir því, hvað það gerir 
og hvernig það er gert. Og þó nóg væri 
að gera allan þennan tíma, sem við bíð- 
um eftir máhnu, sem átti að vera fyreta 
mál á dagskrá aukaþingsins, þá rjett- 
lætir það ekki gerðir stjómarinnar, 
nema því að eins, að hún hefði sjeð þing- 
inu fyrir nógri og þarfri vinnu í aUa þá 
mánuði, sem það kann að bíða eftir 
svarinu frá Danmörku, en því er ekki 
að heilsa. Fjöldi þingmanna situr hjer 
sáróánægður og nauðugur, og þvi 
minni trygging er fyrir því, að nókkuð 
verði úr verki, enda er sjón sögu ríkari 
um, að gerðir þingsins em enn sem 
komið er í hinni mestu óreiðu.

pá vil jeg taka það fram, að fyrir ut- 
an sambandsmálið hefir þingið alls ekki 
nóg að gera allan þennan tíma við þau 
mál, sem stjómin hefir lagt fyrir það. 
pað var sannarleg skylda stjórnarinnar 
að fá þinginu nytsamlegt verkefni. En 
eins og hæstv. forsætisráðherra tók 
fram,þá hefir hún ekkilagtnemaeittfrv. 
fyrir þessa deild, um björgunarráðstaf- 
anir, og það hefði vel getað náð fram 
að ganga á venjulegum aukaþingstíma, 
ef vel hefði verið undirbúið, en sökum 
þess, hvemig það var úr garði gert, er 
tvísýnt, hvort það merst í gegnum þing-
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ið. peim frv. sem fóru í þá átt að afla 
landinu tekna, var fyrst ungað út af 
stjóminni næstum mánuði eftir þing- 
setningu, og sumu seinna, og svo kemur 
þessi huggun frá hæstv. forsætisráðh., 
að með þessum tekjuaukafrv. komi þó 
svo miklar tekjur i landssjóð, að þær 
verði meira en nægilegar til þess að 
greiða með allan þingkostnaðinn. Flestir 
munu að vísu líta svo á, að landssjóður 
hafi nóg að gera með þessar tekjur, þótt 
miklum hluta þeirra væri ekki sóað í 
óþarft aukaþinghald.

Eftir þessari ræðu hæstv. forsætisráð- 
herra sýnist mjer svo, að hann geri ekki 
mikið úr skilningi þíngsins á bjargráða- 
málum landsins, og nefndi hann því til 
sönnunar afskifti þingsins af Tjömes- 
námunni og fleirum bjargráðafram- 
kvæmdum stjómarinnar. pað er satt, 
þingið hefir losað stjórnina við þá ráðs- 
mensku, en af hverju? Af því að því of- 
bauð það afskaplega ráðleysi, sem hún 
hafði sýnt bæði i því máli og öðrum 
bjargráðaframkvæmdum sínum, og um 
aðalbjargráðafrumvarp hennar að þessu 
sinni er það að segja, að það var 
svo i garðinn búið, að iskilningsleysi 
þingsins verður tæplega kent um afdrif 
þess.

En svo jeg haldi mjer við aðalmálið, 
sem þingið var kvatt saman til að fjalla 
um, þá þykir mjer rjett að drepa nokk- 
uð nákvæmar á afstöðu stjórnarinnar 
til meðferðar þess.

pegar við komum á þing, þá tilkynnir 
hæstv. forsætisráðh. oss, að það muni 
útkljáð þegar eftir þingkosningar í Dan- 
mörku, hve nær þessir ráðgerðu dönsku 
samningamenn komi. En þegar þing- 
kosningarnar eru um garð gengnar, þá 
er okkur sagt, að ekki verði útkljáð um 
sendingu þeirra fyr en þingflokkamir 
hafi haldið með sjer fundi. En af þeim

fundum varð heldur ekkert „resultat“, 
og þá er okkur sagt, að nú muni það 
ekki bregðast, að ákvörðun verði tekin 
í málinu þegar ríkisþingið komi saman, 
síðast í maí, og oss heitið skeyti um 
það fyrst í júní, er muni leiða oss í allan 
sannleika. Hve lengi vjer eigum að lifa 
í þeirri von, veit enginn. pessi marg- 
sviknu loforð hafa þegar haft þau áhríf 
á hugi margra, að þeir eru farnir að ef- 
ast um, hvort nokkur sendinefnd komi. 
En í þessari von hefur maður þó hfað 
næstum tvo mánuði, og þann tíma hefir 
hæstv. stjórn látið Dani teygja sig á eyr- 
unum,með því að gefa vonir,sem reynd- 
ust að vera tálvonir, og svo hefir stjórn- 
in teygt okkur á eyrunum, í stað þess að 
kalla ekki þingið saman fyr en ábyggi- 
leg vissa var fyrir því fengin, hvort 
nokkuð yrði úr þessum samningum eða 
ekki, og hve nær þær yrðu byrjaðar, ef 
úr þeim yrði. Og þetta er það, sem jeg 
hefi að setja út á gerðir stjórnarinnar. 
pegar þingið hefir nú setið 7 vikur og 
jafnóvíst er nú og þegar þingið kom 
saman, hvort nokkuð verði úr samning- 
um eða ekki, þá er ekki hægt að lá nein- 
um, þó hann sje ekki sterktrúaður á 
það, að einnig þessi síðasta von verði 
ekki tálvon. Og þá hefir verið eytt dýr- 
um tíma og miklum peningum fyrir 
landssjóði í hreinan óþarfa, hvað þetta 
mál snertir, og þó var þetta mál aðal- 
máhð, sem þingið átti að hafa með 
höndum. pað hefir verið um mig sagt, 
að mjer væri einlægt gjamt á að horfa 
nokkuð mikið í sparnaðaráttina fyrir 
landssjóðinn, og jeg veit, að sumum hv. 
þm. þykir þetta stórgalli og leggja mjer 
það út til lasts. En jeg verð að segja, að 
þó það sje dýrmætt að hafa Alþingi ís- 
lendinga sitjandi á rökstólunum, þá 
geti þó sú pípa orðið of dýru verði keypt, 
og svo hefir nú orðið raunin á, þar sem
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það er á daginn komið, að það var kall- 
að saman tveim mánuðum áður en það 
mál var tilbúið, er það var kvatt saman 
til að fjalla um. Jeg býst við, að ekki sje 
of djúpt tekið í árinni, þó áætlað sje, 
að þingið kosti 1000 kr. á dag. Og þótt 
stjórnin huggi sig við þá vissu von, að 
tekjuaukinn borgi miklu meira en þann 
kostnað í tvo til þrjá mánuði, þá held 
jeg, að nægilegt rúm sje fyrir þessa 
peninga i landssjóðnum, þótt ekkert af 
þeim færi forgörðum fyrir forsjá- 
leysi stjórnarinnar, því jeg man ekki 
betur en að hæstv. fjármálaráðherra 
hafi lýst þvi yfir í þingbyrjun, að 
milj. kr. tekjuhalli mundi verða eftir 
þetta fjárhagstímabil, svo að auðvelt 
verður að koma þessum þúsundumí lóg, 
þó ekki sje streitst við að eyða þeim í 
óþarfa þingsetu. pað er eins og stjórn- 
inni hafi fundist það stórkostleg upp- 
götvun, er hún sá, að gróðinn af tekju- 
aukafrumvörpum hennar mundi verða til 
að margborga þetta aukaþing. Hún gerir 
sjer nú ef til vill í hugarlund, að hann 
nægi til að minka allríflega þennan 3y2 
milj. kr. tekjuhalla, sem öll líkindi eru 
til að verði einni miljóninni hærri en 
nú er látið í veðri vaka. Jeg veit það 
ekki; en annað veit jeg, og það er, að 
í þessum mikla tekjuhalla mun þessi 
langa þingseta eiga sinn drjúga þátt, og 
það álít jeg að sje stjóminni beint að 
kenna.

Jeg drap á það í fyrri hluta þessarar 
ræðu minnar, að í raun og veru væru 
störf þingsins alt annað en skemtileg og 
væru, þegar að væri gætt, komin í mestu 
óreiðu, og nú skal jeg færa rök að þess- 
ari skoðun minni. A öndverðu þinginu 
lýsti stjórnin því yfir, að hún mundi 
fyrir sitt leyti ekki leggja nein f járauka- 
lög fyrir þingið. par af leiðandi lá það 
í augum uppi, að engin fjáraukalög

mundu verða lögð fyrir þingið, því ekki 
fer það að leggja f járaukalög fyrir sjálft 
sig, heldur er það stjórnarinnar einnar 
að leggja slík lög fyrir þingið. pegar 
jeg heyrði þetta, virti jeg landsstjóminni 
það fremur til lofs en lasts, því jeg 
skildi það svo, að hún með þessu vildi 
forða landinu frá auknum útgjöldum að 
þessu sinni. En svo þegar kemur fram 
á þingið, þá verður sú raunin á, að inn 
á þingið streyma fjárbeiðnir, sem nema 
til samans hundruðum þúsunda króna, 
og það aðstreymi eykst með degi hverj- 
um. Annaðhvort hefði verið fyrir þingið 
á þessum tímum, að moka öllum þess- 
um fjárbeiðnum út, eða þá að fara, ef 
ekki í bágvið bein ákvæði stjórnarskrár- 
innar, þá að minsta kosti á bug við anda 
hennar, með því að samþykkja grímu- 
klædd fjáraukalög á hverjum degi, 
í þingsályktunarformi, og þetta gerir 
það nú daglega. Vjer getum haldið á- 
fram að samþykkja slík lög í alt sumar, 
en jeg vil að eins minna á, hversu spar- 
lega við hjeldum á fje landssjóðs og 
tíma þingsins á þessum alvöru- og erf- 
iðu tímum. Við skulum segja, að hver 
af þessum tillögum kosti 4 umr.; þær 
eru nú orðnar 20 talsins og kosta þvi 
til samans 80 umr., þó þær kæmu ekki 
til sameinaðs þings, en ef þær kæmu 
þangað, þá kosta þær 100 umræður. 
Fjáraukalögin, ef sá kostur hefði verið 
upp tekinn, en stjórnin vildi ekki 
taka upp, hefðu kostað í mesta lagi 9 
umr. Með þessu háttalagi er eytt tíma 
þingsins í 90 umræður umfram það, 
sem hefði þurft með, ef fjáraukalög 
hefðu legið fyrir. það má náttúrlega 
svara mjer því, að ekki hefði þurft að 
taka neitt tillit til þessara fjárbeiðna. 
pað hefði auðvitað verið það rjettasta 
og eðlilegasta, eins og á stendur. En 
stjórnin hefir verið með mörgum af
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þessum tillögum og hefir viljað, að þær 
gengju fram. Hún hefði að vísu ekki 
getað tekið þær allar upp í fjáraukalög, 
en margar af þeim fjárveitingum, sem 
hjer hefir verið fjallað um, hefði stjórn- 
in einmitt getað tekið upp í aukafjár- 
lagafrumvarp, og ef hún hefði gert það, 
þá hefði hún með því sparað þinginu að 
eyða tímanum í þennan hjegóma, í 100 
umræður, þar sem ekki þurfti nema í 
hæsta lagi 9. petta er sýnishom af því, 
hvernig fer þar, sem vantar einarða, 
duglega og verkhæfa stjórn, sem lítur 
til hvorugrar handar, en heldur beina 
stefnu, — kvíðbogalaust fyrir því, að 
verða ef til vill að fara frá. — pað er 
blátt áfram hugleysi af stjóminni að 
leggja ekki f járaukalög fyrir þetta þing. 
Jeg segi ekki, að mig, fyrir mitt leyti, 
hefði langað til að fá fjáraukalög. En 
jeg hefði mörgum sinnum heldur viljað 
þau en allar þessar þingsályktunartil- 
lögur, sem ekkert eru annað en grímu- 
klædd fjáraukalög. -— pað er ekki rjetta 
leiðin, að þingið leiti til stjórnarinnar 
mtð fjárbeiðnir, heldur á stjómin að 
leita á náðir þingsins og biðja það að 
veita sjer heimild til að verja fje lands- 
ins í það og það. En þetta er sýnishorn 
af því, hversu öfugt og snúið alt er orð- 
ið, —■ eintómt reiðileysi bæði hjá þingi 
og stjórn. — pað er auðvitað hægra 
fyrir stjórnina að kasta svona allri á- 
byrgðinni upp á þingið, en hvort það er 
stjórnarfarslega sæmilegt, það er ann- 
að mál.

Jeg hefi minst á það, að þetta þing 
muni verða það lengsta þing, — þó 
aukaþing sje, — sem háð hefir verið á 
þessu landi. En ef það nú samt sem áður 
ræður því málinu til heppilegra úrslita, 
sem það var kallað saman til að af- 
greiða, þá væri minna um að tala. En 
jeg get hugsað mjer, að það verði ekki

einungis lengsta og dýrasta þingið, held- 
ur verði það einnig Iangómerkilegasta 
þingið, sem sögur fara af. Eins og jeg 
hefi tekið fram, gef jeg stjórninni að 
miklu leyti sök á þessu. Hún hefir kall- 
að þingið saman fyr en hægt var að 
leggja fyrir það aðalmálið, sem átti að 
ver og þingið var kallað saman til að 
útkljá.

Jeg veit það, að ýmsum ættjarðarvin- 
um og frelsishetjum er illa við það, ef 
minst er á, hvað hlutirnar kosti, eða að 
fjárhagur landsins standi höllum fæti. 
Hjer er yfirleitt ekki mikið horft í 
kostnaðinn og ekki verið að gera sjer 
rellu um það, hvort tekjuhallinn er mil- 
jóninni meiri eða ininni. Jeg get ekki 
að því gert, að mjer finst þetta alvarleg 
stefna hjá þinginu, því alvarlegri, sem 
tímarnir eru erfiðari og horfurnar alt 
annað en glæsilegar fyrir land og lýð. 
pegar ranglæti tímanna er í þann veg- 
inn að loka öllum sundum fyrir atvinnu- 
vegum vorum, þá erum við að vinna að 
útgjöldum, sem ekki hefði þurft auka- 
þing til að ausa út, en vel hefðu mátt 
bíða reglulegs löggjafarþings. petta er 
því verra, sem stjórnin gengur á undan 
með það að horfa ekki sjerlega mikið 
í skildinginn. Hún hefir sýnt það, bæði 
með þessari þingkvaðningu og öðrum 
fjármálaráðstöfunum, sem sumar hafa 
verið teknar til athugunar hjer áður.

peir verða ekki margir, sem taka 
undir það með hæstv. forsætisráðherra, 
að óforsvaranlegt hefði verið að fresta 
þingkvaðningu lengur en til 10. apríl, 
þó ýmsir kunni að verða til að halda 
lofræður hjer á þingi um þá ráðbreytni 
hennar. pað verður ekki mikill hluti 
þjóðarinnar, sem tekur í þann streng- 
inn, að sjálfstæði landsins hefði á nokk- 
urn hátt verið í veði, þótt þessi þing- 
kvaðning hefði dregist fram á vorið, og
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landið verið firt stórkostlegum útgjöld- 
um. En sama stjórnin, sem talarhæstum 
sjálfstæðismál landsins, sama stjórnin 
er sjálf að smíða hvern naglann á fætur 
öðrum í líkkistu fjárhagslegs sjálfstæð- 
is þess. Hún er á leið með það til grafar. 
Mjer er engin tilhugsun óttalegri en 
að íslenskur sjálfstæðisfáni blakti yfir 
þeirri gröf.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg get ekki 
sjeð, að nein þörf sje í rauninni á því, að 
svara hinni síðari ræðu hv. fyrirspyrj- 
anda (S. St.). Mjer virðist ekki hafa 
komið neitt það fram, sem ekki er þeg- 
ar svarað að fullu, og jeg legg ekki í 
vana minn að taka upp aftur það, sem 
jeg hefi áður sagt, — geri það að minsta 
kosti ekki að þessu sinni. Að eins skal 
tekið fram það, er hjer segir:

par sem hv. fyrirspyrjandi (S. St.) 
segir, að jeg hafi heitið þm. einhverju 
um samninga við Dani, þá er það alger- 
lega rangt. Jeg hefi ekki heitið neinu 
um það. Jeg hefi að eins skýrt hv. þm. 
frá því, hvað jeg hafi að gert og hvað 
gerst hafi í máhnu, sýnt þeim skeyti og 
yfir höfuð látið þá vita alt, sem farið 
hefir milli mín og danskra stjórnarvalda 
um þetta mál. pað er því tilhæfulaust, 
að jeg hafi gint þingmenn á nokkurn 
hátt. Enda hefir alt, sem jeg hefi sagt, 
verið staðfest með símskeytum og á 
annan hátt, eins og hv. þm. vel vita.

pað er líka rangt hjá hv. fyrirspyrj- 
anda (S. St.), að hugmyndin um þing- 
frestun, sem var á döfinni fyrir hvíta- 
sunnuna, hafi verið frá mjer runnin. 
þ>að voru ýmsir aðrir þm., sem komu 
með þá hugmynd. Hefðu verið komin 
skýr svör frá Dönum um það, að þeir 
ætluðu að senda menn hingað, og hefðu 
þeir tiltekið ákveðinn tíma til komunnar

Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

síðar, þá gat verið talsmál að fresta 
þinginu þangað til sendimenn kæmu. 
En eins og á stendur, er vjer höfum ekki 
fengið fulla vissu fyrir komu þeirra, þá 
getur ekki verið um frestun á þinginu 
að ræða.

Jeg finn enga ástæðu til að afsaka, 
að stjórnin kemur ekki fram með fjár- 
aukalög fyrir þingið. Satt að segja finst 
mjer þær ásakanir koma úr hörðustu 
átt, er sparnaðarmaðurinn hv. þm. N.- 
ísf. (S. St.) er að álasa stjórninni fyrir 
það. pað hefir verið um það deilt, hvort 
rjett væri að leggjafjáraukal.fyrirauka- 
þing. — pað er mjer alveg óskiljanlegt, 
hvernig hv. fyrirspyrjandi (S. St.) fer 
að tala um hugrekki eða hugleysi stjóm- 
arinnar í þessu sambandi. Væri það svo 
sem nokkur vottur um hugrekki, þótt 
stjórnin hefði lagt fram fjáraukalög? 
Auðvitað hvorugt.

Jeg er alveg samdóma hv. fyrirspyrj- 
anda (S. St.), að frumkvæðið í fjárveit- 
ingum eigi að koma frá stjórninni, og 
hún á að ráða miklu um það, hverjar 
fjárveitingar komast að, en sú skoðun 
hefir ekki fengist viðurkend hjer á 
þingi. pó bæði jeg og aðrir hafi haldið 
því fram, þá hefir ekki verið við annað 
komandi en að halda þeirri reglu, að 
tillögurjettur hvers einstaks þingmanns 
að þessu leyti sje jafnhár rjetti stjórn- 
arinnar.

Vel má vera, að hv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) þyki miklu eytt og telji, að mikið 
mætti spara. Má vera, að svo sje. En 
mjer finst ekki, að hv. þm. (S. St.) hafi 
fullan skilning á því, að tímamir eru 
aðrir en áður hafa verið. Nú er ekki með 
nokkru móti hægt að komast hjá þvi að 
eyða, og það jafnvel stórupphæðum, 
sem hvorki stjórninni nje öðrum hefði 
dottið í hug að eyða fyrir striðið, að jeg
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ekki nefni fyrir 10—20 árum síðan. Sem 
betur fer eru peningarnir ekki eins mik- 
ils virði og áður. En það færi illa, ef 
eyðslusemin væri eins óttaleg og hv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) vill láta af. Jeg get ekki 
sjeð, að stjórnin gangi á undan með 
neina fjáreyðslu, þó hún kalli þingið 
saman. J?að er ekki heldur rjett, að þing- 
ið sje kallað saman, einungis vegna eins 
máls. Dýrtíðarráðstafanirnar gátu verið 
nægilegt viðfangsefni fyrir þingið, ef 
það hefði viljað snúa sjer að þeim. En 
jeg verð að segja það, að mjer finst ekki 
hafa kent þeirrar alvöru hjá hv. þm. í 
þessu máli, sem jeg hafði búist við. Von- 
andi fara nú hugir manna að snúast 
meira að því, er þeir sjá, hvað nú er 
að gerast.

Jeg vona, að þótt landssjóður þurfi 
mikið fje að brúka og komist í skuld, 
eins og ríkissjóðir annara landa á þess- 
um tímum, þá sje samt engin hætta 
á ferðum frá þeirri hlið. En um það skal 
jeg ekki deila; það gagnar ekki neitt, og 
stór orð ein hafa ekki mikið að segja.

Hv. fyrirspyrjandi (S. St.) var að 
minnast á, að ferðakostnaður þingm. 
muni hafa orðið gífurlegur að þessu 
sinni. Jeg veit ekki, hvort hv. þm. 
blöskrar svo sjerlega mikið, þó þeir 
heyri nefndar 3000 kr. í aukakostnað, 
af alveg ófyrirsjáanlegum ástæðum. 
pað atvikaðist svo, að „Sterling“ gat 
ekki flutt hv. þm. N.-ísf. (S. St.), og 
stjórnin gat ekki sjeð það fyrir, að 
„Ingólfur“ mundi stranda. Björgunar- 
skipið „Geir“ setti ekkert upp fyrir sína 
ferð upp í Borgames, til að sækja þing- 
menn þangað,nema bara fyrirkolin,sem 
hann eyddi í ferðinni. Hve mikið það 
var veit jeg ekki. — Skal jeg svo láta 
máli mínu lokið.

6. Birting ensku samninganna.

Á 42. fundi í Nd., mánudaginn 10. 
júní, var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar um 
birting ensku samninganna (A. 321).

Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 11. 
júní, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, h v o r t 1 e y f ð s k u 1 i.

Fyrirspurnin leyfð með öllum gr. 
atkv.

Með brjefi, dags. s. d., sendi forseti 
neðri deildar landsstjórninni fyrirspurn- 
ina, og beiddist jafnframt vitneskju um, 
hve nær hún teldi sig við látna að svara.

Við þessu brjefi barst aldrei svar, og 
var því fyrirspurnin ekki á dagskrá tek- 
in framar.

7. Úthlntnn og sala kornvöru 

og syknrs.

Á 13. fundi í Ed., laugardaginn 4. 
maí, var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar um 
úthlutun og sölu kornvöru og sykurs 
(A. 51).

A 14. fundi í Ed., mánudaginn 6. 
maí, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, hvort leyfð skuli.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg sje 
ekki neitt á móti því, að fyrirspurnin 
verði leyfð, þótt jeg telji ástæðuna til 
hennar liggja í augum uppi, og mun 
henni því verða fljótsvarað.
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En jeg vildi nota tækifærið til að 
benda á, að jeg tel það athugavert að 
hafa miklar umr. um aðdrætti til lands- 
ins og vöruforða þann, sem nú kann 
að vera til, nú á þessum vandatímum, 
gagnvart samningum við erlendar 
þjóðir.

Fyrirspumin leyfð með 11 slilj. atkv.

Á 20. fundi í Ed., fimtudaginn 16. 
maí, var fyrirspurnin tekin á dagskrá, 
með því að atvinnumálaráðherra hafði 
tjáð sig búinn til að svara henni.

Fyrirspyrjandi (Halldór Steinsson): 
pó að þessi fyrirspurn hljóði um út- 
hlutun og sölu kornvöru og sykurs, verð 
ieg um leið að fara nokkrum orðurn um 
landsverslunina yfir höfuð, þar sem 
þessi mál eru svo náskyld hvort öðru, 
en jeg skal reyna að vera stuttorðmv, 
að vanda. í

Síðan landið tók verslunina í sínar 
hendur hefir óánægjan yfir henni stöð- 
ugt farið fremur vaxandi, og það er 
ekkert undarlegt, þegar litið er á fyrir- 
komulag og rekstur verslunarinnar frá 
byrjun. pegar landsverslunin tók fyrst 
til starfa, var engin þörf á henni; þá 
var það engum erfiðleikum bundið að 
fá vörur frá útlöndum; þá var engin 
vöruekla í landinu, og mjer er ekki 
kunnugt um, að þá hafi kaupmenn bor- 
ið upp kveinstafi sina fyrir stjórninni 
og óskað aðstoðar hennar. Ef stjórnin 
þá, af „praktiskum“ ástæðum, hefði 
haft hugfast að birgja landið upp að 
ódýram vörum, þar sem fyrirsjáanlegt 
var, að þær fóru hækkandi ár frá ári, 
þá hefði það verið vel ráðið, og þá hef ði

landið getað grætt svo miljónum króna 
skifti á einstökum vörutegundum; svo 
jeg nefni að eins t. d. kol, salt og stein- 
olíu. En sennilega hefir þetta ekki vakað 
fyrir stjórninni, heldur hitt, að koma í 
veg fyrir vöruskort í landinu. En hverj- 
ar svo sem ástæður stjórnarinnar í byrj- 
un voru fyrir versluninni, þá er það 
víst, að hún var í fyrstu í molum og svo 
sináurn stíl, að hún hvorki varð til þess 
að birgja landið upp nje afla því tekna. 
pað má með öðrum orðum segja, að 
verslunin hafi á þeim árum verið gagns- 
lítil og meinlítil.

í byrjun ársins 1916 fer fyrst að verða 
veruleg nauðsyn fyrir stjórnina að at- 
huga, hvar skórinn krepti að, og fara að 
liafa vaxandi eftirlit með vörubirgðun- 
um í landinu. Eftir því átti hún svo að 
haga ráðstöfunum sínum. En það gat 
hún gert miklu betur og landssjóði hag- 
kvæmar en hún gerði. Hún átti þegar 
frá byrjun að hafa nána samvinnu við 
kaupmenn og eftirlit með þeim, og taka 

■verslun landsins í sínar hendur að eins 
Hað svo miklu leyti sem kaupmenn gátu 

■ ekki fullnægt henni. Landsstjórnin átti 
hægt með að hafa eftirlit með vöru- 
birgðum í hinum ýmsu hjeruðum lands- 
ins, og gat jafnframt haft eftirlit með 
vöruverði kaupmanna. Hún hefði einnig 
til frekari tryggingar getað haft fyrir- 
liggjandi meiri eða minni vörubirgðir, 
og ef ekki hefði þurft á þeim að halda,
var hægur vandi að selja þær kaup- 
mönnum, og það með ágóða fyrir lands- 
sjóð, þar sem vöruverð fór síhækkandi. 
Ef stjórnin hefði hagað ráðstöfunum 
sínum á þennan hátt, hefði hag lands- 
sjóðs verið betur borgið.

En meðárinul917kemurþriggjaráðh. 
stjórn til valda, — illu heilli, — liggur 
mjer við að segja. pá breytist verslunar- 
aðferðin. Sú stjórn setur ofarlega á sitt
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„prógram“ að versla og aðallega að 
draga verslunina úr höndum kaup- 
manna í sínar. Verslunin, sem upphaf- 
lega var fremur litil, er því nú orðin 
að því heljarbákni, að ekki þarf mikið 
út af að bera til þess, að hún beri lands- 
sjóðinn sjálfan ofurliði. Jeg býst við, 
að stjómin muni svara þvi, að hjá þessu 
hafi ekki orðið komist; þetta hafi verið 
samkvæmt vilja þingsins o. s. frv. En 
mjer er óhætt að fullyrða, að það hefir 
aldrei verið tilætlun þingsins, að versl- 
unin yrði rekin í þvi horfi, sem hún nú 
er komin í, og á síðasta þingi heyrðust 
allháværar óánægjuraddir yfir rekstri 
verslunarinnar yfir höfuð. Samvinnu- 
fjelagshugmyndin, sem stjórnin imynd- 
ar sjer að hún styðji með þessu fyrir- 
komulagi, getur verið góð og gagnleg, 
en ef hún getur ekki þrifist öðruvísi en 
með undirokun frjálsra verslunarvið- 
skifta í landinu, þá er hún óheilbrigð, og 
þá á hún að vera feig. Stjórnin segir: 
Við höfum grætt miljón krónur á lands- 
versluninni, en jeg segi: Við höfum tap- 
að, ekki miljón, heldur miljónum króna 
á þeirri verslun. pað er sannanlegt, að 
kaupmenn hafa grætt miklu meira á 
vörum sinum síðan stríðið byrjaði. þeir 
hafa því, um leið og þeir hjeldu lífinu í 
landsversluninni, með því að fylgjast 
með verði hennar, — auðvitað ekki af 
neinni umhyggju fyrir henni, — grætt 
stórf je i skjólihennar. Landsversluniner 
komin inn á öfuga braut, og ef hún held- 
ur áfram að teygja arma sína út yfir alla 
verslun landsins, þá er hætt við, að hún 
beri keim af einokuninni gömlu og 
verði ekki til að draga úr, heldur miklu 
fremur til að auka á dýrtíðina í landinu.

pað hefir verið fundið ýmislegt að 
hinum einstöku gerðum landsstjómar- 
innar í verslunarmálum, sumt rjettilega 
og sumt ranglega, eins og gengur, en jeg

ætla ekki, að þessu sinni, að leggja neinn 
dóm á það. Jeg ber gott traust til þeirra 
manna, sem nú stjórna versluninni, og 
treysti því, að þeir fái komið einhverjum 
umbótum á hana, ef þeir þá á annað 
borð fá að ráða því fyrir landsstjórn- 
inni.

Eins og þgskj. 51 ber með sjer, þá 
var það aðallega út af reglugerð stjórn- 
arinnar frá 23. jan. 1918, að jeg kom 
fram með fyrirspum. Mig langar sem 
sje til að fá skyringu á því, hvað vakað 
hafi fyrir stjórninni með henni. Alstað- 
ar annarsstaðar hafa slíkar reglugerðir 
verið gefnar vegna vöruskorts eða út- 
lits fyrir vöruskort, og því í sparnaðar- 
skyni. Menn skyldu því halda, að eitt- 
hvað svipað hefði vakað fyrir stjórn 
þessa lands. En ef reglugerðin er nánar 
athuguð, með hliðsjón af ástandinu, eins 
og það þá var hjer á landi, þá dylst 
manni ekki, að þetta er harla einkenni- 
leg ráðstöfun. pegar reglugerðin var 
gefin út, var engin veruleg vöruekla í 
landinu. Hins vegar kann að vera, þótt 
mjer sje ókunnugt um það, að þá hafi 
verið útlit fyrir aðflutningsteppu á vör- 
um frá Ameríku, og hafi svo verið, var 
aldrei nema sjálfsagt af stjórninni að 
gera einhverjar ráðstafanir til spamað- 
ar. En hafi stjórnin hugsað sjer, að það 
væri fengið með fyrnefndri reglugerð, 
þá hefir henni hrapallega skjátlast.

Eftir reglugerðinni er enginn munur 
gerður á þurrabúðarmönnum, dag- 
launamönnum i kaupstöðum og kaup- 
túnum og bændum til sveita. Vjer ís- 
lendingar lifum ekki, frekar en aðrar 
þjóðir, á einu saman brauði, heldureinn- 
ig á ýmsum öðrum afurðum, er landið 
gefur af sjer. Stjóminni var vorkunnar- 
laust að vita, að bændur komast af með 
miklu minni komvöru en kaupstaðar- 
búar. Sá munur er svo mikill, að meðal-
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bóndi mundi, án kornvöru að mestu 
leyti, geta haldið í sjer lífinu og fjöl- 
skyldu sinni, þar sem þurrabúðarmað- 
urinn ætti mjög erfitt með það. Enda 
hafa margir góðir bændur sagt mjer, að 
þeir teldu sig fara ráðlauslega með efni 
sín, ef þeir eyddu öllum þeim skamti, 
sem þeim er heimilaður samkv. reglu- 
gerðinni. pess vegna átti vöruúthlutun- 
in að vera mismunandi fyrir kaupstaði, 
kauptún og sveitir. pað fer þvi f jarri, að 
hægt sje að sanna, að ákvæði reglugerð- 
arinnar hafi nokkum spamað í för með 
sjer.

Er fróðlegt í þessu sambandi að gera 
samanburð á neyslu þessara vöruteg- 
unda hjer á landi fyrir striðið, þegar 
vjer vorum sjálfráðir um matarskamt 
vom, og nú. Samkvæmt reglugerðinni 
frá í vetur f jekk hver maður komvöru- 
seðil upp á 40 kg., sem gilti í 4 mánuði 
eða 2% kg. á viku, en það verða 130 
kg. á ári.

Árið 1910 komu á hvern mann á land- 
inu 118 kg. af komvöru, og árið

1911 .............. 118 kg. á mann
1912 .............. 117 — - —
1913 .............. 140 — - —

Matarskamturinn í vetur er því samkv. 
reglugerðinni meiri en öll hin árin,nema 
árið 1913. — pó að stjórninni hefði ver- 
ið alveg ókunnugt um, hvað nauðsynlegt 
er af þessum vörutegundum á mann, þá 
hefði hún þó ekki þurft að fara lengra 
en reynslan var búin að sýna að var 
meira en nóg.

Beri menn saman sykureyðsluna, 
verður niðurstaðan sú sama.

Á árunum 1880—’90 koma 8—9 kg. 
af sykri á hvem mann í landinu; árið

1910 .............. 23,5 kg. á mann
1911 .............. 26,0 — - —
1912 .............. 25,0 — - —
1913..................  28,9 — - —

En samkv. reglugerðinni átti hver mað- 
ur að fá kg. á viku, en það verða 26 
kg. á ári. pað er sami skamturinn og 
á árunum 1911—’12, og voru þó íslend- 
ingar þá áreiðanlega komnir framarlega 
í sykureyðslu.

Sykurneyslan í landinu fram að alda- 
mótum mátti ekki vera minni en hún 
var, því, eins og allir vita, er sykur eitt 
af þeim efnum, sem likaminn getur ekki 
án verið; en eftir aldamót vex sykur- 
eyðslan mjög mikið, og er orðin óþarf- 
lega há 1910; þó vex hún eftir það.

Sykurneyslan hjer á landi var orðin 
alt of há fyrir stríðið, og hefði verið 
skaðlaust að minka hana að mun. pað 
er því fjarri því, að með reglugerð 
stjórnarinnar sje um nokkum sparnað 
að ræða, heldur þvert á móti. —

Aðrar þjóðir, sem nú berjast við dýr- 
tíð og aðra örðugleika vegna heims- 
styrjaldarinnar, skilja það fullkomlega, 
að til þess að spara þurfi að leggja eitt- 
hvað á sig. Hjá Norðmönnum er t. d. 
sykurskamturinn helmingi minni en 
hjer og kornvöruskamturinn helmingi 
minni en hjer. Ætli Norðmenn sjeu 
þeim mun fátækari eða neysluminni en 
Islendingar. Jeg held ekki. En þeir vita, 
hvað þeir eru að gera. —-

Jeg hefi nú sýnt fram á, að ástæðurn- 
ar fyrir reglugerð stjómarinnar hafa 
ekki verið mikilvægar. pað er sannan- 
legt, að þessi ráðstöfun var gagnslaus að 
því leyti, sem hún hafði engan sparnað 
í för með sjer. Enn fremur er sannan- 
legt, að hún hefir komið ranglátlega 
niður í hjeruðum landsins. En það má 
einnig sanna það, að hún hefir orðið til 
þess að hindra viðskifti innanlands, og 
draga úi innflotningum lil landsins. pað 
er vitanlegt, að kaupmenn hafa hætt við 
að flytja miklar vörubirgðir inn í landið, 
sumpart af því, að þeir hafa ekki viljað
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liggja með þær langan tíma, og sumpart 
af þvi, að stjórnin hefir ráðið þeim frá 
því og talið, að það væri samkepni við 
landsverslunina. ( Atvinnumálaráðh.: 
Sannanir!) Get komið með þær síðar, 
ef menn vilja.

Ef stríðið heldur áfram, má búast við 
því, að svo kreppi að landsmönnum, að 
meiri sparnaður verði nauðsynlegur en 
hingað til hefir átt sjer stað. En þá verð- 
ur að haga seðlaúthlutuninni alt öðru- 
visi, og um fram alt verður stjórnin að 
leggja aðalkapp á það, að þær vörur, 
sem yfirleitt eru fáanlegar i útlöndum, 
flytjist til landsins, hvort heldur það er 
landsverslunin eða kaupmenn, sem eiga 
kost á þeim. Frjáls samkepni í verslun- 
arviðskiftum verður altaf hollust, og 
ekki síst á þessum tímum. — pegar 
svona stórkostlegar ráðstafanir eru 
gerðar sem þessi, sem jeg hefi nú drep- 
ið á, þá á þjóðin fullkomlega heimting á, 
að ekki sje rasað að þeim. Hún á heimt- 
ing á, að þær sjeu að minsta kosti bygð- 
ar á heilbrigðum grundvelli, en ekkert 
fálm út í loftið. Og þegar ofan á alt ann- 
að bætist það, að seðlaúthlutunin hefir 
haft mjög mikinn rekstrarkostnað og 
fyrirhöfn í för með sjer, þá sjá allir, að 
þegar litið er á árangurinn, hefir verið 
ver farið en heima setið. —

Atvinnumálaráðherra (S. J.): Jeg gat 
þess um daginn, þegar fyrirspurn þessi 
var fyrst til umræðu, að henni væri 
fljótsvarað, og er það rjett, en jeg varaði 
mig ekki á því, að hv. fyrirspyrjandi 
(H. St.) mundi vilja draga inn undir 
hana öll verslunarmál vor, smá og stór, 
og er því tæplega við búinn að svara 
öllu því, er um þau kann að verða spurt, 
þó jeg hins vegar geri það að nokkru 
leyti. Jeg mun því aðallega beina orð- 
um mínum að fyrirspuminni.

Hv. fyrirspyrjandi (H. St.) gat ekki 
fundið nema eina ástæðu, spamaðar- 
ástæðuna, til þess, að landsstjórnin gaf 
út þessa reglugerð; að minsta kosti 
mintist hann ekki á aðra ástæðu.

Jeg veit ekki, hvort hv. þm. (H. 
St.) á sæti í sveitarstjórn, en um leið og 
reglugerð þessi var birt og send sveitar- 
stjómum landsins ritaði landsstjórn- 
in brjef til allra sveitarstjóma landsins, 
þar sem hún skýrði frá, hverjar ástæður 
lágu til reglugerðarinnar eða setningar 
hennar. pað hefði því átt að mega gera 
ráð fyrir, að hv. þm. (H. St.) væri þetta 
kunnugt, en úr því að svo er eigi, vil jeg 
skýra frá, hvaða ástæður eru færðar 
fram í fyrgreindu brjefi landsstjórnar- 
innar.

Fyrsta — og helsta — ástæðan var sú, 
að svo leit út, sem aðflutningar til lands- 
ins mundu framvegis vera af skornum 
skamti, og því nauðsyn á að tryggja það, 
að vörurnar dreifðust sem jafnast til 
neytendanna. þá horfði málið svo við, 
að það voru eiginlega engin líkindi fyrir, 
að við fengjum nokkrar vörur frá Dan- 
mörku, nema nokkuð af rúgmjöli,ogþað 
var ekki mjög mikið, og matarforði sá, 
er til var í landinu á nýári, var svo lítill, 
að sjáanlegt var, að hann mundi ganga 
til þurðar á stuttum tíma.

í öðru lagi, að þjóðinni væri um megn 
að hafa stærri skipakost en hún nú 
hefði, en að skip þau fullnægja ekki til 
fulls þörfum vorum.

priðja ástæðan var, að þegar unnið 
var úr skýrslum þeim, er safnað hafði 
verið um vörubirgðir landsmanna, þá 
kom það í ljós, að vörubirgðirnar voru 
mjög mismunandi í hinum ýmsu hjer- 
uðum landsins. En þennan mismun var 
nokkurn veginn auðvelt að lagfæra, þeg- 
ar seðlafyrirkomulagið var komið á.

Enn fremur er það nú svo,. að flestar
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þjóðir, sem við skiftum við, hafa orðið 
að koma á fót hjá sjer allskonar seðla- 
fyrirkomulagi, og þar sem svo er,. þá 
má vænta þess, að þær væru ófúsar til 
þess að láta oss fá vörur eftir þörfum 
vorum og hvers eins vild og getu, ef 
það væri eigi háð eftirliti, hvernig þeim 
væri úthlutað hjer. Bandaríkjamönnum 
hefir verið send skýrsla um það, hversu 
mikið við eyðum árlega af helstu nauð- 
synjavörum vorum. petta var gert eftir 
ósk þeirra. pað er — og var — engin 
vissa fyrir, að við fengjum jafnmikinn 
forða til ársins og við höfum áður þurft, 
og þótt svo hefði orðið, þá gátu sumir 
fengið ofmikið og aðrir oflítið. Við höf- 
um fengið vörur frá Danmörku, þar sem 
flestar vörur eru látnar eftir seðlum, og 
var það vitanlegt, að Danir vildu, að eins 
yrði farið að með vörur frá þeim.

Hv. þm. (H. St.) var að tala um það, 
að lítill sparnaður yrði eftir reglugerð- 
inni, en þetta er ekki rjett. Eftir skýrslu 
hagstofunnar hafa eyðst 150 kg. á mann 
af kornvöru, en eftir reglugerðinni má 
aðeins úthluta 130 kg., svo það er eitt- 
hvað bogið við tölur þær, er hv. þm. 
Snæf. (H. St.) flutti, en það er hægðar- 
leikur að fá upplýsingar frá hagstof- 
unni um hið rjetta um tölur þessar.

pegar feitmetisskortur ríkir í landi 
voru, þá megum vjer síst án sykurs vera. 
pví er það, að bæjarbúar og sjávar- 
þorpsbúar mega síður neita sjer nú um 
sykur en áður fyr, og þeim, kaupstað- 
arbúum, fer alt af fjölgandi. pví má 
eigi bera sykurþörf vora nú saman við 
sykurneyslu vora árið 1910, eins og hv.
þm. (H. St.) gerði.

Mjer skildist hv. þm. (H. St.) halda 
þvi fram, að hjer ætti einvörðungu að 
,vera frjáls samkepni í versluninni, og 
ekkert eftirlit ætti að vera með því, 
hvemig vörunni væri hlutað út meðal

almennings. Stjórnin lítur öðruvísi á 
þetta. Hún lítur svo á, að þótt frjáls sam- 
kepni eigi að vera grundvöllur góðrar 
verslunar á venjulegum tímum, þá geti 
út af því brugðið, að hún sje hagfeldust, 
og nú hefir út af því brugðið. Nú er 
erfitt að útvega vörur, og frjálsa versl- 
unin ekki fær um það, svo að hún full- 
nægi kröfum þjóðarinnar.

Hann sagði, að óánægjan með lands- 
verslunina hefði farið fremur vaxandi, 
en jeg neita, að svo sje. Jeg hygg, að 
margir hv. þm. geti sagt hið gagnstæða 
orðum hv. þm. (H. St.), og jeg veit, að 
margir líta svo á, að landsverslunin hafi 
verið og sje alveg bráðnauðsynleg fyrir 
þjóðina.

Hv. þm. (H. St.) sagði, að það ætti 
að vera náin samvinna milli stjómar- 
innar og kaupmanna, og stjórnin ætti 
að hafa eftirlit með kaupmönnum. Eft- 
irlit þetta hefir verið haft; það hefir 
verið fólgið í því, að sýslumenn hafa 
verið látnir safna skýrslum um vöm- 
birgðir kaupm. Að hverju leyti hefir 
komið fram skortur á samvinnu milli 
landsverslunarinnar og kaupmanna er 
mjer hulið, og neita þvi gersamlega, að 
kaupmönnum hafi verið meinað að 
birgja landið upp að vörum. pað er síð- 
ur en svo, að kaupmönnum eða sam- 
vinnufjelögum hafi verið meinað um 
rúm fyrir vörur þeirra í skipunum, að 
þau hafa þvert á móti setið að ódýrara 
farmgjaldi með skipum Eimskipafje- 
lagsins, og landsstjórnin hefir ætíð flutt 
fyrir þá vörur þegar rúm hefir leyft, 
og það oft vörur, sem eigi er beinlínis 
hægt að telja nauðsynjavöru.

Jeg neita því, að ósönnuðu máli, að 
landsstjórnin, landsverslunin eða for- 
stjóri hennar hafi sýnt kaupmönnum 
nokkur þægindi, og jeg legg áherslu á 
þetta atriði, þvi það hefir hvað eftir ann-
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að verið borið fram, bæði á mannfund- 
um, blöðum og nú loks hjer í hv. deild. 
En aldrei hafa verið færðar neinar sönn- 
ur á þessar fullyrðingar, sem eigi er 
heldur við að búast.

Hv. þm. (H. St.) sagði, að landsversl- 
unin væri orðin svoddan heljarbákn — 
er það bákn, sem leiðir til heljar? spyr 
jeg — eða væri orðin alt of stór. þetta 
hlýtur að vera misskilningur hjá hv. 
þm. (H. St.), því eins og jeg áður hefi 
sýnt fram á, þá er forði sá, er hún hefir, 
ekki svo stór, að hann geti dugað þjóð- 
inni nema skamman tíma, og lands- 
verslunin hafi aldrei amast við því, að 
kaupmenn flyttu vörur til landsins, eftir 
því sem þeir geta. Og það er með öllu 
rangt, að stjómin hafi um þetta fremur 
hlynt að samvinnufjelögunum en kaup- 
mönnum; aðstaða hennar til þeirra er 
algerlega hin sama.

Hv. þm. (H. St.) var að tala um ein- 
hvern vilja þingsins; hvaða vilja og hvar 
er sá vilji bókaður? Jeg geri ráð fyrir, 
að honum veiti erfitt að finna þessum 
orðum sínum stað.

Hv. þm. (H. St.) sagði, að kaupmenn 
græddu i skjóli landsverslunarinnar, en 
jeg býst við, að það yrði langt mál að 
sanna, að svo væri, eða hvemig á því 
stæði, og honum mundi veitast það all- 
örðugt. En jeg vil benda honum á, að 
landsverslunin hefir eigi nema örfáar 
vörutegundir, og það vörutegundir, sem 
einna minst hefir verið lagt á, alment 
tekið, hjá verslunum, en kaupmenn hafa 
allar aðrar vömr og geta lagt á þær svo 
sem þeim lýst, og jeg geri ráð fyrir, að 
hagnaður þeirra þessi ár sje aðallega 
fyrir verslun með þær vörur.

Hv. þm. (H. St.) tók það loks fram, 
að hann bæri fult og óskorað traust til 
þeirra þriggja manna, er stjómað hafa 
landsversluninni síðan á nýári. petta

gladdi mig, og ekki hvað síst af því, að 
seðlafyrirkomulag það, er hv. þm. (H. 
St.) er að spyrja um ,og fárast yfir, er 
tekið upp með fullu ráði þeirra og sam- 
þykki, og svo er og um margt annað, er 
hv. þm. (H. St.) talaði um. Einn þeirra, 
hv. þm. Ak. (M. K.), á sæti hjer í hv. 
deild og getur því leiðrjett orð mín, ef 
öfugmæli eru.

Og þegar forði landsverslunarinnar er 
orðinn talsverður, varasjóður álitlegur 
og stjórn hennar komin í ágætishendur, 
eins og hv. þm. Snæf. (H. St.) segir, þá 
vonast jeg til, að við getum verið sam- 
mála um, að málið horfi vel við.

Fyrirspyrjandi (Halldór Steinsson): 
pað þýðir lítið fyrir mig og hæstv. at- 
vinnumálaráðherra að þjarka um lands- 
verslunina og grundvöll hennar; við 
verðum þar aldrei sammála.

Svar það, er hæstv. atvinnumálaráðh. 
bar fram við fyrirspum minni, var 
hvorki betra nje verra en jeg bjóst við; 
jeg vissi, að hann mundi aldrei geta 
gefið fullnægjandi svar. Hæstv. atvinnu- 
málaráðh. sagði, að aðflutningamir 
væru af skornum skamti, að vörubirgð- 
irnar væru litlar og að aðrar þjóðir 
hefðu kunnað því illa, ef við hefðum 
ekki haft seðlafyrirkomulagið.

pað er rjett, að aðflutningarnir voru 
af skornum skamti, og þá var rjett að 
setja á fót seðlafyrirkomulagið, ef ein- 
hver sparnaður hefði verið samfara því. 
En jeg hefi sýnt fram á það, að hjer er 
ekki um nokkum sparnað að ræða, og 
því er reglugerðin órjettmæt. pað er öld- 
ungis óþarft að ætla, að aðrar þjóðir 
vilji, að við höfum seðla þessa; þær vita, 
hvað mikið við notum í „normal“-ári, 
svo þær geta hæglega látið oss fá hið 
afskamtaða uppeldi, er við höfum þurft. 
Og það, hversu mikið við notum, getur
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ekki verið neitt launungarmál. pað hefir 
verið birt í blöðum landsins, og skýrsl- 
ur hagstofunnar eru sendar til margra 
samskonar landsstofnaná í öðrum lönd- 
um, og það geta því allir sjeð, hversu 
mikils við þurfum af þessum vöruteg- 
undum.

Upplýsingar þær, er jeg flutti hjer um 
eyðslu vora, voru eftir skýrslu frá hag- 
stofunni og því með öllu rjettar, en 
tölur þær, er hæstv. atvinnumálaráðh. 
bar fram, voru fyrir árið 1914; þær eru 
líka í brjefi hagstofunnar til mín, en jeg 
gat þeirra ekki vegna þess, að það er 
ekki hægt að miða við það ár, því þá 
voru vöruflutningar meiri en venja er 
til, því margir kaupmenn birgðu sig þá 
upp með vörur fyrir seinni tímann.

Um eftirlitið með kaupmönnum skal 
jeg að eins geta þess, i viðbót við það, 
sem jeg sagði, að stjórnin gat vel ráðið 
við það, að verslunarverð kaupmanna 
færi ekki fram úr eðlilegu hámarki.

Hæstv. atvinnnumálaráðh. sagði, að 
samvinnuf jelögin kæmu þessu máli ekk. 
ert við; það væri gömul afturganga, að 
hann vildi blanda því saman. það er 
nú svo. Jeg vil benda hæstv. atvinnu- 
málaráðh. á, að lesa blað það, er hann 
gefur út, ásamt öðrum, til þessaðstyrkja 
sig; ef hann gerði það, býst jeg við, að 
hann sjái, að öllum hljóti að vera ljóst, 
að það ber þetta mjög fyrir brjósti.

Hæstv. atvinnumálaráðh. þóttist ekk- 
ert vita um vilja þingsins. Jeg vil leyfa 
mjer að benda honum á að lesa umræð- 
ur þær, er fóru fram hjer í hv. deild í 
fyrra um fyrirspurn frá hv. þm. ísaf. 
(M. T.). par kemur sannarlega engin 
ánægja í ljós eða traust til stjómarinn- 
ar yfir aðgerðum hennar í verslunar- 
málum landsins.

Jeg endurtek það, að landsverslunin
Alþt. 1918. C. (29. löggjafarþing).

er komin inn á ranga braut, og hún 
lenti það strax. í stað þess, er verið hefir, 
hefði hún átt að kosta kapps um að 
hjálpa kaupmönnum að viða sem mest 
af birgðum til landsins og efla aðflutn- 
,ingana og vöruforða landsmanna sem 
mest.

Atvinnumálaráðherra (S. J.): pað 
kom ekkert nýtt fram í þessari síðari 
ræðu hv. þm. Snæf. (H. St.), svo í sjálfu 
sjer er óþarft að svara henni, enda skal 
jeg verða fáorður.

Jeg tók það fram, að kaupmenn hefðu 
ekki haft tök á að birgja landið nægilega 
af vörum, og það er rjett. pví eru bolla- 
leggingar hv. þm. (H. St.) með öllu ó- 
þarfar, og meira að segja skakkar.

pað er ekki vani minn að endurtaka 
oft orð mín, og nenni jeg ekki að endur- 
taka þau nú, þótt hv. þm. (H. St.) færi 
rangt með þau. Að eins skal jeg geta 
þess, að erfitt mundi fyrir stjórnina að 
hafa eftirlit með verðlagi kaupmanna, 
þegar verðlagsnefndin, sem nóg vald og 
vilja hefir, hefir eigi fundið ráð til þess, 
og hefir þess þó verið full þörf, og oft 
um það talað.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg ætla 
ekki að blanda mjer inn í umræðurnar 
um fyrirspurnina eða þær deilur, er hafa 
spunnist ú af henni. J?að var eitt atriði, 
er kom fram í umræðunum, sem jeg 
vildi minnast á með fáum orðum.

Hv. fyrirspyrj. (H.St.) sagði,aðlands- 
verslunin hefði aldrei átt að vera til ann- 
ars en að birgja landið. En það er líka 
einmitt það, sem landsversluninni hefir 
verið, ætlað að gera og hún reynt að gera 
frá upphafi. Hún hefir aldrei haft í 
frammi neina samkepni við kaupmenn. 
pað er ekki við því að búast, að hv. þm.
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Snæf. (H. St.) þekki þetta eins vel og 
jeg. Jeg hefi aldrei vitaS til, að lands- 
verslunin legði stein i götu kaupmanna. 
Kaupmenn voru spurðir í upphafi um 
það, hvort þeir vildu taka að sjer að 
birgja landið að öllum nauðsynjum, en 
þeir svöruðu, sem eðlilegt var, að þeir 
vildu enga ábyrgð taka á sig með tilliti 
til þess. Stjórnarvöldunum hefir því frá 
fyrstu verið nauðugur sá kostur að 
itryggja landinu nægar birgðir á hvaða 
rííma sem er. Jeg veit ekki betur en að 
(kaupmönnum hafi verið látið í tje skip- 
rúm i landssjóðsskipunum, þegar þeir 
hafa óskað og hægt hefir verið að koma 
því við, og ávalt verið ýtt undir þá að 
kaupa vörur. pað er því algerður mis- 
skilningur, að landsverslunin hafi kept 
við kaupmenn. Mótspyrna kaupmanna 
gegn landsversluninni hefir ekki verið 
sprottin af því, sem hefir átt sjer stað, 
heldur af hinu, sem þeir hafa verið 
hræddir við að yrði. Jeg spurði einu 
sinni mikilsvirtan kaupmann, í hverju 
stjórnin eða landsverslunin hafi troðið 
kaupmönnum um tær. Hann gat þá ekk- 
ert sagt, í hevrju það læg'i, ekki bent á 
neitt ákveðið, en ljet sjer nægja að segja, 
„að það væri öll stefnan“, svo óákveðið 
sem það þó er.

Eggert Pálsson: Jeg skal ekki fara 
mörgum orðum um landsverslunina yf- 
ir höfuð. Jeg skal að eins, vegna tilefnis- 
ins, geta þess, að frá minu sjónarmiði 
er það höfuðgalli landsverslunarinnar, 
að hún gerðist alt of yfirgripsmikil í 
byrjuninni og ljet ekki sitja við það 
eitt að afla brýnustu og bersýnilegustu 
nauðsynjanna. Jeg hefði talið best farið, 
að hún hefði ekki gripið yfir allar þær 
vörutegundir, sem hún hefir fengist við,

heldur bundið sig við þær vörutegundir, 
sem nauðsynlegastar eru fyrir atvinnu- 
rekstur landsbúa, svo sem kol, salt, og 
steinolíu. Landsverslunin var og er þess 
eigi umkomin að sjá fyrir öllum þörf- 
um landsmanna. Hún þurfti og þarf æf- 
inlega að sníða sjer stakk eftir vexti. 
pað, sem beinast lá við að nota f je lands- 
sjóðs til að afla, voru einmitt þær vöru- 
tegundirnar, sem jeg nefndi. Ef það 
hefði verið gert og þessar vörutegundir 
ekki þrotið eins fljótt og raun varð á, 
þá hefði vissulega betur farið. En ein- 
mitt þetta hefir landsverslunin eða 
stjórnin látið undir höfuð leggjast og' 
hugsað meira um annan innflutning, 
sem eigi var eins nauðsynlegur. pað er 
höfuðsökin. petta er landsstjórnarinn- 
ar aðalyfirsjón í þessu efni. pví ef at- 
vinnuvegum landsmanna hefði verið 
haldið uppi með innflutningi á því, sem 
til þess þurfti, þá hefði eigi þurft að 
kvíða matarskorti, þótt minna hefði 
flust inn af kornvöru.

Um sjálfa fyrirspurnina er það að 
segja, að svo framarlega sem byggja 
má á skýrslu þeirri, er hv. þm. Snæf. 
(H. St.) las, um notkun kornvöru og 
sykurs á „normal“-tímum, þá er sýni- 
legt, að reglugerðin er ekki bygð á 
neinni sparsemdarhugsun. En að láta á 
sjá í reglugerðinni einhverja viðleitni 
til sparnaðar var svo sjálfsagt og nauð- 
synlegt, að jeg tel, að eigi geti verið um 
það skiftar skoðanir. En að svo vöxnu 
máli er ekki hægt að fara lengra út í 
þessa sálma, þar sem hæstv. atvinnu- 
málaráðherra og hv. þm. Snæf. (H. St.) 
koma með sundurleitar skýrslur um 
sama efni, báðir frá hagstofunni.

Hæstv. atvinnumálaráðherra sagði, að 
landsverslunin hefði verið nauðsynleg 
til þess að halda niðri vöruverði kaup-
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manna. pví þótt verðlagsnefnd væri til, 
þá hefði hún ekki enn fundið ástæðu 
til að lækka verð kaupmanna. En jeg 
vil taka það fram, að verðlagsnefndin 
hefir ekki getað lækkað verð á vörum 
kaupmanna vegna landsverslunarinnar. 
Verð landsverslunarinnar hlaut að vera 
mælikvarði, og niður fyrir það var

I og er ekki hægt fyrir neina verð- 
lagsnefnd að lækka vöruverð kaup- 
manna, enda mun það sjaldan hafa yfir- 
stigið vöruverð landsverslunarinnar, 
nema sem svarar eðlilegum kostnaðar- 
iauka.

Magnús Kristjánsson: Jeg skal ekki 
eyða löngum tíma, því það er grunur 
minn,að fyrirspurn þessi sje bara leikur. 
Fyrirspyrj. (H. St.) hefði ekki þurft að 
koma fram með hana, því honum mun 
hafa verið vel Ijóst, hvert reglugerðin 
stefndi. í öðru orðinu taldi hann reglu- 
gerðina alveg óþarfa, en í hinu orðinu 
fanst honum skamturinn vera alt of 
jhár. þessu tvennu hjelt hann fram á 
víxl, en, eins og allir sjá, getur þetta 
ekki staðist hvað við hliðina á öðru. 
pað er einkennilegt að heyra óánægju 
yfir landsversluninni einmitt úr þessari 
átt, frá hv. þm. Snæf. (H. St.), því í 
hans kjördæmi hafa raddirnar verið 
hvað háværastar um vöruskort hjá 
kaupmönnum. Jeg gæti sýnt mörg 
skeyti og brjef því til sönnunar. pað 
sannar meðal annars, að stefna þessa 
hv. þm. (H. St.) getur ekki verið sniðin 
eftir þörfum kjósenda hans. Kaup- 
mannastjettin í hans kjördæmi hefir 
ekki reynst megnug að birgja sýsluna 
að nauðsynjum. J»ví kemur mjer þessi 
fyrirspurn einkennilega fyrir sjónir. 
Mjer dettur ekki í hug að geta þess til, 
að hv. þm. (H. St.) hafi sjerstaklega

horn í síðu landsverslunarinnar fyrir 
það, þó hann sjálfur kunni að vera rið- 
inn við verslun á fleiru en lyfjum. — 
Annars þykist jeg hafa bent á, að þing- 
m. (H. St.) hefir komist í mótsögn við 
sjálfan sig, að ummæli hans eru þar 
með orðin dauð og ómerk.

Fyrirspyrjandi (H. St.) lagði áherslu 
á, að kaupmenn myndu hafa verið ein- 
færir um að birgja landið. En svo var 
ekki. J’eir voru ekki til þess færir. peim 
hefði orðið um megn að útvega flutn- 
ingstæki. par við bætist, að stjórnir 
þeirra landa, sem við skiftum við, hafa 
ekki viljað selja okkur vörur nema fyrir 
milligöngu landsstj órnarinnar.

Hv. þm. (H. St.) mun kann ske þvi 
til svara, að landsstjórnin hefði átt að 
láta nægja með eftirlit með vöruinn- 
flutningi kaupmanna. En erfitt hefði 
þetta eftirlit getað orðið, og að mínu 
áliti óframkvæmanlegt. t

Sú fullyrðing þm. (H. St.), að vöru- 
verð landsverslunarinnar hafi ávalt ver- 
ið hærra en vöruverð kaupmanna, er 
allsendis röng. Mjer er kunnugt um, að 
á ýmsum stöðum hefir verð kaupmanna 
verið 25—30% hærra en verð landsversl- 
unarinnar. Hafa menn margsinnis borið 
sig upp undan þessu við forstjóra lands- 
verslunarinnar.

Um fyrirspurnina mætti margt segja, 
en jeg býst við, að það sje til lítils að 
orðlengja þetta frekar. Hún mun ekki 
vera borin fram til að fá skýringar, held- 
ur til að fá tækifæri til að leggja stjórn 
og landsverslun ámæli.

Mjer var ekki vel ljóst, hvert ræða hv. 
1. þm. Rang. (E. P.) stefndi. Mjer virt- 
ist hann helst halda því fram, að það 
hefði verið og væri óþarft, að lands- 
stjórnin hlutaðist nokkuð til um að- 
flutninga á kornvöru og yfirleitt allri
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matvöru. Ef þetta er álit hans, mun 
hann ekki hafa gert sjer ljóst ástandið, 
eins og það nú er. Eftir því, sem jeg best 
veit, er nú um tvent að velja, annað- 
hvort að vera án allrar kornvöru eða 
að flytja hana inn fyrir milligöngu 
landsst j órnarinnar.

Jeg ætla ekki að fara fleiri orðum um 
þetta. Jeg hefi einungis viljað bendaá,að 
hv. fyrirspyrj. (H. St.) komst í þá mót- 
sögn við sjálfan sig, að aðfinslur hans 
fjellu hvor um aðra, að kaupmönnum 
myndi hafa orðið ókleift að birgja land- 
ið að öllum nauðsynjum, og að lands- 
verslunin hefir oft selt lægra verði en 
kaupmenn. Er þá fyrirspyrjanda (H. 
St.) væntanlega fullsvarað.

Fyrirspyrjandi (Halldór Steinsson): 
Mjer þykir hv. þm. Ak. (M. K.) vera 
farinn að gerast furðu skilningssljór. 
(Forseti: Ekki þessi orð!). Hann hefir 
gersamlega misskilið orð mín. Jeg taldi 
svipaða reglugerð nauðsynlega. Enöðru- 
vísi þurfti hún að vera, ef hún átti að 
stefna að nokkru marki. Hún þurfti að 
stefna að því að spara. En það er eitt- 
hvað annað um reglugerðina, eins og 
hún er.

pá var annað atriði, að legið hefði við 
svelti í Snæfellsnessýslu síðastliðið ár. 
það er mjer alls ókunnugt um, og er jeg 
þó kunnugri sýslunni en hv. þm. Ak. 
(M. K.). Hitt er annað mál, þó kaup- 
menn þar vilji ekki liggja með miklar 
birgðir um langan tíma, þar sem sam- 
bandið við Reykjavík er jafngott og það 
er. pað er haganlegra fyrir þá að fá 
minna í einu, til að verða ekki fyrir 
miklu vaxtatapi.

pað sagði jeg aldrei, að kaupmenn 
hefðu selt lægra verði en landsverslun- 
in, en Jiitt sagði jeg, að þeir hefðu

blómgast í skjóli hennar, og er það á 
allra vitorði.

Magnús Torfason: Jeg ætla ekki að 
taka þátt í umr. um fyrirspurnina sjálfa. 
(Forseti: pað er fyrirspurnin, sem er 
til umræðu). Á jeg þá einn að fara að 
binda mig við hana? Jeg verð að svara 
hv. 1. þm. Rang. (E. P.) nokkrum orð- 
um, vegna þess, að hann mintist á svo 
mikilsvert stefnumál. Hann hjelt því 
fram, að landsverslunin hafi verið of 
yfirgripsmikil frá upphafi. Jeg er á 
gagnstæðri skoðun. Jeg álít, að byrjað 
bafi verið í of smáum stíl, og að henni 
sje enn skorinn of þröngur stakkur. 
Landsstjórnin verður að taka fastari 
tökum á verslunarmálinu en hún hefir 
gert. Fyrst og fremst var of seint byrj- 
að. Jeg ásaka engan fyrir það. Menn á- 
litu, að stríðinu mundi miklu fyr lokið 
en raun hefir á orðið. pess vegna skorti 
nægan undirbúning undir þessi síðari 
stríðsárin. Ef fyr hefði verið byrjað, 
hefði landið t. d. fengið skipastól sinn 
með miklu betri kjörum en raun varð á.

Jeg vildi gera athugasemd við þau 
orð hæstv. forsætisráðherra, að kaup- 
menn hefðu að gefnu tilefni lýst því yfir, 
að þeir treystu sjer ekki til að birgja 
landið upp að vörum.

Jeg rengi það ekki á neinn hátt, því 
jeg þekki ekki til nema í mínu kjör- 
dæmi.

Jeg man, að þáverandi landsstjrón 
sendi út fyrirspumir til kaupmanna, 
hvort þeir treystu sjer til þess, og svör- 
uðu aðalkaupmennirnir á Isafirði því, 
að þeir óskuðu ekki, að landsstjómin 
hefði nein afskifti af þeim sökum.

En hvað skeður? peir bregðast allir 
kaupmannsskyldu sinni, þegar á herðir, 
og einn neitar að selja vöru sína, og það
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jafnvel þótt þeir hafi full hús af vörum.
Jeg tek þetta fram til að sýna, að ekki 

er holt fyrir landið að eiga mikið undir 
náð kaupmanna.

Jeg á bágt með að skilja, að menn 
utan af landsbygðinni skuh bera hag 
kaupmanna fyrir brjósti. peir virðast 
hafa gleymt því, að korn fjekst talsvert 
ódýrara hjá landsversluninni. pað er 
mjer kunnugt um, þvi ísfirðingar byrj- 
uðu fljótt viðskifti við hana, og gátu 
jneð því haldið í skefjum vöruverði 
kaupmanna.

Út í verðlag á landssjóðvörunum skal 
jeg ekki fara, en telja má víst, að gerðar 
hafi verið ýmsar ákvarðanir um lands- 
verslunina, sem betur hefðu mátt fara. 
Enda var þess engin von, að landsstjórn- 
in hefði fullkomna kaupmannsþekk- 
ingu, þegar í fyrstu.

En jeg vil taka það skarpt fram, að 
kaupmenn hafa haft alveg sjerstaka 
tekjugrein fram yfir landsverslunina. 
— peir hafa gert sjer Eimskipafjelagið 
að fjeþúfu. Á að leyfa þeim það áfram?

Einmitt um það ber að takaákvörðun.

8. Þingfrestun.
Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. maí, 

var útbýtt

Fyrirspurn til landsstjórnarinnar um 
þingfrestun (A. 159).

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var fyrirspurnin tekin til meðferð- 
ar, hvort leyfð skuli,

Fyrirspurnin leyfð með 10 shlj. atkv.

Með brjefi, dags. s.d., sendi forsetiEd. 
ifyrirspurnina landsstjórninni, og beidd- 
ist jafnframt vitneskju um, hve nær 
hún teldi sig við látna að svara.

Forsætisráðherra svaraði þessu brjefi 
21. s. m. á þá leið, að hann væri búinn 
til að svara fyrirspurninni, hve nær sem 
vera skyldi.

En með því að flm. (M, T.) mæltist 
undan því við forseta, að fyrirspurnin 
yrði tekin til frekari meðferðarð var hún 
ekki á dagskrá sett framar.
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